
 

  
Wijnactie Smashing Club Ingelmunster 

Beste wijnliefhebber,   

Nieuwe ongekende wijnen horen natuurlijk geproefd te 

worden. Dit kunnen we helaas niet organiseren en daardoor 

hebben we besloten om een klein assortiment aan te bieden.  

Deze wijnen zijn wel van een uitstekende kwaliteit, daar ze de 

strenge selectieprocedure van het bestuur hebben doorstaan.. 

 

Bestellen kan nog altijd via:  

Smashingclub@gmail.com 

www.smashingclub.be/activiteiten/wijnactie  

(hier kan je rechtstreeks je bestelling invullen) 

 

Wanneer je voor een zaterdag bestelt dan kunnen de wijntjes 

in principe de woensdag erna geleverd worden.  

Dus wil je de wijntjes voor kerst dan bestel je best voor 18 

december.  

 

We wensen jullie toch een deugddoende Kerst en 

prettig eindejaar toe, maar blijf vooral gezond! 

 

En dat we dan maar rap weer normaal kunnen volleyballen é 

zeg! 
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Een frisse en goed gebalanceerde wijn met 

aroma's van grenadine en frambozen. Fruitig en 

levendig met hinten van aardbeien en 

aangename zuren. Terres De Feu is een benaming 

gegeven door de verenigde producenten uit 

Saint-Chinian ten westen van Béziers. 

 

Escale Grande Cuvée Chardonnay 2018 

 

Terre de feu Cinsault Rosé 2019 

Frankrijk, Languedoc 

100% Chardonnay 

Deze heerlijke goudgele chardonnay kreeg een 

koele vergisting op vaten. In de neus veel 

tropisch fruit, indrukken van ananas, noten en 

een hint vanille. De smaak van deze Chardonnay 

is vol, mooi evenwichtig, met in de afdronk 

opnieuw veel fruit. 

 Gegrild wit vlees, gevogelte & vispapillot 

€ 9         per fles  

€ 8,75     per 6 flessen 

€ 8,50     per 12 flessen 

 

Frankrijk, Languedoc 

Cinsault 

Als Aperitief, bij salades en Aziatische 

Gerechten 

€ 9         per fles  

€ 8,75     per 6 flessen 

€ 8,50     per 12 flessen 



 

 

   

Noord Spaanse cava gemaakt van de 3 

traditionele cava druiven en 14 maanden gerijpt 

op de fles. Door de langere rijping is de pareling 

fijn en krijgen we een kwalitatief zeer mooie 

cava. Door zijn frisse en fruitige afdronk spreekt 

hij een breed publiek aan. 

 

Escale Cabernet Shiraz grande Cuvée 

 

Cava Loe 

Frankrijk, Languedoc 

Cabernet Sauvignon & Shiraz 

 
Volle, krachtige dieprode wijn met in de neus 

bramen en bosbessen. In de mond veel zwart 

fruit en mooie peper toetsen, middellange 

afdronk. Prijs kwaliteit top! 

 

Gegrilde gerechten 

€ 9         per fles  

€ 8,75     per 6 flessen 

€ 8,50     per 12 flessen 

 

Spanje, Penedès 

Macabea, parrellada, Xarello 

Als Aperitief 

€ 10,5    per fles  

€ 10       per 6 flessen 

 


