
Traditiegetrouw houdt de Lions club Etten-Leur e.o. zijn jaarlijkse wijn- en spijsavond op de eerste 
zaterdag van november. Een fundraising avond waarbij circa 250 deelnemers een flink aantal wijnen 
kunnen proeven met bijpassende gerechtjes en een toelichting van een sommelier. Als club konden 
we altijd rekenen op een mooie opbrengst voor het goede doel. Per verkochte fles gaat er namelijk 
een bedrag van € 1,25 naar het goede doel.  Ten gevolge van corona kan de wijn- en spijsavond dit 
jaar helaas niet doorgaan. Wij hebben daarom de Wijnproeverij 2.0 ontwikkeld! Veilig proeven vanuit 
huis, in een klein gezelschap. 

Samen met onze vaste wijnleverancier (Oud Reuchlin & Boelen) hebben we een mooi 
wijnproefpakket samengesteld. Deze bestaat uit 3 witte en 3 rode wijnen. Daarnaast hebben wij een 
proefpakket samengesteld bestaande uit 6 oude vertrouwde wijnen (de hardlopers van afgelopen 
jaren). De proefpakketten worden, in de regio Etten-Leur, door een Lion bij u thuis afgeleverd.

U kunt uw proefpakketten online bestellen of d.m.v. het invullen van het bijgaande bestelformulier 
(dat u kunt mailen naar info@wine2share.nl of bij één van onze Lions kunt inleveren). Doe dit wel 
vóór 26 oktober, dan zorgen wij dat uw proefpakket in het weekend van 30 oktober bij u wordt 
bezorgd. Alle wijnen uit de proefpakketten en een paar extra wijnen kunt bij ons bestellen. Nieuw is 
dat we ook een aantal combinaties aanbieden (bijvoorbeeld 3 wit en 3 rood) en een mooie 
champagne in een giftbox.

Bestellen kan online (wine2share.nl) of via het bestelformulier dat u bij uw proefpakket(ten) ontvangt. 
Bij de proefpakketten ontvangt u ook een lijst met wijnbeschrijvingen en een QR code naar extra 
informatie over de wijn op onze website. Van de 6 nieuwe zal er ook een video worden geplaatst met 
een toelichting van onze wijnleverancier. Zo kunt u thuis toch een beetje interactief proeven.
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Proefpakket 6 flessen

Vertrouwde wijnen

Proefpakket 6 flessen

Nieuwe wijnen

Naam:

BESTELFORMULIER 
PROEFPAKKETTEN

Bedrijfsnaam (optioneel):

Adres (straat en huisnr):

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

Leveren via Lion:

Bestellen kan ook online: wine2share.nl

Aantal: à € 47,50 =    € 

Aantal: à € 47,50 =    € 

Totaal: à € 47,50 =    € 

Mailadres:



PROEFPAKKET
NIEUWE WIJNEN

1. Pasqua Colori di Italia Pinot Grigio (Italië, wit, 2019)

2. Bosca La Linda Viognier (Argentinië, wit, 2019)

3. Cordier, Bourgogne Blanc (Frankrijk, wit, 2016)

4. Lenotti Capomastro (Italië, rood, 2018)

5. Cordier Laudun Côtes du Rhône (Frankrijk, rood, 2018)

6. Lomand Syrah (Zuid-Afrika, rood, 2016)
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Deze lichtgele wijn bestaat voor honderd procent uit de aromatische pinot 
grigio. De wijn is fris, fruitig, levendig, licht, mondvullend, makkelijk en geschikt 
voor veel momenten. Het is een vrolijke borrel-, terras- en feestwijn die ook bij 
salades en lichte gerechten tot zijn recht komt. Hij wordt gemaakt door 
Pasqua, een familiebedrijf dat al sinds 1920 in Veneto wijn produceert. Past bij 
antipasti, borrelhapjes, tapas, sandwiches, salades, lichte gerechten met vis, 
pasta met garnalen of met kaas, milde vis- of groentecurry, licht belegen kaas.

1

De druiven voor de La Linda Viognier staan in de El Paraiso wijngaard op een 
hoogte van 800 meter. De koele nachten zijn gunstig voor de ontwikkeling van 
de druif. De gemiddelde leeftijd van de stokken is 30 jaar. Na binnenkomst 
worden de druiven ontsteelt en volgt voor 24 tot 48 uur inweking. Hierna vindt 
de vinificatie plaats in RVS vaten bij een temperatuur 15 graden. De wijn is 
lichtgeel met florale tonen en perzik in de geur. De smaak is iets vettig, full-
bodied en heeft een droge afdronk. Past bij vis en zachte kazen.

2

Wit met gouden weerschijn, bouquet en smaak hebben een vederlichte, 
delicate en frisse streling van witte bloemen. Het wijnhuis Cordier is er in 
geslaagd een betaalbare, smakelijke witte Bourgogne te leveren. Maison 
Cordier zet zich in voor het behoud van de waarden: collectieve kracht, 
gedurfde creativiteit en honger naar ontdekking. Een veelzijdige tafelpartner. 
Inzetbaar bij schaal- en schelpdieren, visgerechten, kalfs- en varkensvlees, 
gevogelte zoals kip en romige witschimmelkazen (bijv. brie).

3

Deze kersenrode en naar veel rood fruit geurende wijn is goed gestructureerd 
en pittig terwijl in de afdronk met name het fruit blijft hangen. Door zijn fraaie 
zuren komt deze wijn vriendelijk en aangenaam fris over. De wijngaarden 
liggen in Italië op de Morene-heuvels aan de oostelijke zijde van het 
Gardameer. Goede begeleider van antipasti, vlees en harde kazen.

4

Rood met paarse reflexen. Bouquet en smaak hebben een fruitige (bessen) 
twist met diepe, kruidige tonen. Sluit de ogen en je zintuigen voeren je naar de 
zonovergoten terrassen en langs de oevers van de Rhône. Maison Cordier zet 
zich in voor het behoud van de waarden: collectieve kracht, gedurfde 
creativiteit en honger naar ontdekking. Past bij rode vleesgerechten van de 
grill, kruidige pasta's, schapenkaas (bijv. de Spaanse manchego), blauw 
schimmelkazen, Friese nagelkaas.

5

Donker van tint en donker van aroma. Een verrukkelijke, evenwichtige Syrah
waarin fruit, kruidigheid, elegantie en kracht voorbeeldig worden 
gecombineerd. In de neus vallen aroma's van witte peper, braam, framboos en 
bloesem op. De smaak is fruitig, op een verfijnde manier kruidig, vol en zacht 
met een lange, verfrissende afdronk. Past bij vlees van de grill en barbecue, 
stoofschotels met vlees en/of beetgare groenten, gestoofde eend, gevulde 
kalkoen, konijn met bosbessen en belegen kaassoorten.

6

Gebruik de QR‐code om snel meer informatie en video’s over de wijnen te vinden op onze website!



PROEFPAKKET
VERTROUWDE WIJNEN

1. Lenotti Colle Dei Tigli (Italië, wit, 2019)

2. Coto Mayor Verdejo (Spanje, wit, 2019)

3. Jackson’s Family Murphy Goode (USA, wit, 2017)

4. La Gloire de Guillaume Carignan (Frankrijk, rood, 2019

5. Luigi Bosca La Linda Malbec (Argentinië. Rood, 2019)

6. Pasqua Passimento Romeo & Juliet (Italië, rood, 2017)

Deze wijn komt van wijngaarden gelegen op oude heuvels waarop ook 
lindebomen staan ('tigli' is Italiaans voor lindebomen). De wijngaarden liggen 
aan de oostkant van het Gardameer. Deze wijn ruikt naar perzik en bloemen 
en smaakt licht en fruitig met een vleugje honing. De aroma's van tropisch fruit 
komen goed tot zijn recht, maar worden fraai in balans gehouden door zijn 
frisse zuren en een licht tinteltje. Goede begeleider bij vis, wit vlees, salades en 
lichte pastagerechten. Past bij vis, wit vlees, salades en lichte pastagerechten.

1

100% Verdejo-druiven van Finca Carbonera, het hoogste hoogtelandschap van 
DOCa Rioja. De hoogte en het landklimaat dragen bij aan de frisheid, de 
signatuur van deze Rioja Verdejo. Koude maceratie en fermentatie bij lage 
temperaturen om alle aromatische potenties te onttrekken. Met een groengeel 
uiterlijk, vertoont de wijn een intense tropische neus met een hint van 
venkel. Goede zuurgraad, soepel, elegant en verfrissend in de mond met 
een lange afdronk. Ideale match met vis-, gevogelte-, rijst- en pastagerechten.

2

Voor wat extra aan fris zuur werd een klein beetje (1 à 2%) sauvignon blanc
toegevoegd en ter verrijking kreeg de wijn een kus van eikenhout door 10% 
van de most te laten vergisten op vaten. Het resultaat is een veelzijdige en 
breed inzetbare Chardonnay. Mooi te combineren met pittige gerechten zoals 
bijv. pompoencurry met kip, maar ook met lichte visgerechten, kip, kalf en 
varkensvlees of bij een romige litschimmelkaas zoals Brie of Chaource.

3

De familie Arizu brengt onder de naam Luigi Bosca Finca La Linda deze 
toegankelijke wijn op de markt. Hij werd samengesteld uit de voor Argentinië 
zo karakteristieke Malbec. Naast impressies van kersen en kruiden toont de 
wijn ook het aroma van rood fruit. Rijpe smaak en niet te zwaar. Heerlijk bij 
rood vlees, groot wild en harde kaassoorten.

4

Afkomstig uit de heuvels van het Valpolicella gebied. De naam Passimento
refereert aan de traditionele methode om Amarone te maken: gebruikmakend 
van ingedroogde druiven. Na de oogst vindt gedurende 1 maand de indroging 
van de druiven plaats in houten kratjes. Na de vinificatie volgt 3 maanden 
rijping op hout. In de geur kenmerken zich aroma's van intens rood fruit met 
kruidige tonen. De smaak is rond met zachte tannines en een soepele afdronk.
Combineert goed met rood vleesgerechten, wild en rijpe harde kazen.

5

Deze wijn komt van wijngaarden gelegen op oude heuvels waarop ook 
lindebomen staan ('tigli' is Italiaans voor lindebomen). De wijngaarden liggen 
aan de oostkant van het Gardameer. Deze wijn ruikt naar perzik en bloemen 
en smaakt licht en fruitig met een vleugje honing. De aroma's van tropisch fruit 
komen goed tot zijn recht, maar worden fraai in balans gehouden door zijn 
frisse zuren en een licht tinteltje. Goede begeleider bij vis, wit vlees, salades en 
lichte pastagerechten.

1

100% Verdejo-druiven van Finca Carbonera, het hoogste hoogtelandschap van 
DOCa Rioja. De hoogte en het landklimaat dragen bij aan de frisheid, de 
signatuur van deze Rioja Verdejo. Koude maceratie en fermentatie bij lage 
temperaturen om alle aromatische potenties te onttrekken. Met een groengeel 
uiterlijk, vertoont de wijn een intense tropische neus met een hint van 
venkel. Goede zuurgraad, soepel, elegant en verfrissend in de mond met 
een lange afdronk. Ideale match met vis-, gevogelte-, rijst- en pastagerechten.

2

Voor wat extra aan fris zuur werd een klein beetje (1 à 2%) sauvignon blanc
toegevoegd en ter verrijking kreeg de wijn een kus van eikenhout door 10% 
van de most te laten vergisten op vaten. Het resultaat is een veelzijdige en 
breed inzetbare Chardonnay. Mooi te combineren met pittige gerechten zoals 
bijv. pompoencurry met kip, maar ook met lichte visgerechten, kip, kalf en 
varkensvlees of bij een romige lichtschimmelkaas zoals Brie of Chaource.

3

De familie Arizu brengt onder de naam Luigi Bosca Finca La Linda deze 
toegankelijke wijn op de markt. Hij werd samengesteld uit de voor Argentinië 
zo karakteristieke Malbec. Naast impressies van kersen en kruiden toont de 
wijn ook het aroma van rood fruit. Rijpe smaak en niet te zwaar. Heerlijk bij 
rood vlees, groot wild en harde kaassoorten.

5

Afkomstig uit de heuvels van het Valpolicella gebied. De naam Passimento
refereert aan de traditionele methode om Amarone te maken: gebruikmakend 
van ingedroogde druiven. Na de oogst vindt gedurende 1 maand de indroging 
van de druiven plaats in houten kratjes. Na de vinificatie volgt 3 maanden 
rijping op hout. In de geur kenmerken zich aroma's van intens rood fruit met 
kruidige tonen. De smaak is rond met zachte tannines en een soepele afdronk. 
Combineert goed met rood vleesgerechten, wild en rijpe harde kazen.

6

Deze kersrode wijn geeft uw zintuigen een explosie van rood fruit, aangevuld 
met zachte vanille toetsen. In de mond zachte en fruitige tannines met een 
aangename afdronk. Afkomstig uit de Languedoc. Deze wijn wordt gemaakt 
van wijnstokken ouder dan 40 jaar, waaruit de oenologen de beste druiven 
selecteren en is gelegen op steenachtige kalkgrond. De zuidelijke ligging van de 
wijngaarden draagt bij tot zoete en intense wijn aroma’s. Deze cuvée begeleidt 
idealiter rood vlees, gerechten in saus en groenten.

4

Gebruik de QR‐code om snel meer informatie en video’s over de wijnen te vinden op onze website!
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