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Beste speelsters en ouders,  
Beste supporters en sympathisanten, 
 
 
Dit jaar organiseert Sijos opnieuw een wijnactie en 
bieden we jullie de keuze uit een aantal kwalitatief 
hoogstaande wijnen aan een eerlijke prijs. 
 
 
Iedereen lust wel eens een lekker glaasje wijn, iedereen 
geeft al eens een goede fles wijn als geschenk. 
Door deel te nemen aan deze actie steunt u bovendien 
onze club in voor iedereen moeilijke coronatijden. 
 
 
Voor deze actie werken we samen met Universal Wine, 
specialist in wereldwijnen met een uitzonderlijk aanbod 
van fijne en betaalbare wijnen (www.universalwine.be). 
 
 
Bestellen – uiterlijk zaterdag 31 oktober - kan via het 
bestelformulier op de keerzijde of een mailtje naar 
sijosmenen@skynet.be 
 
 
 
Alvast bedankt ! 
 
 
 
 
 

 
 

Aperitiefwijnen 
 
Cava Loe Brut  
Land: Spanje  
Aroma:  Fris en fruitig 
Smaak: Droog  
Gerecht:  Aperitief   
Bewaren:  Nu te genieten  
Noord Spaanse cava gemaakt van de 3 traditionele cava 
druiven en 14 maanden gerijpt op de fles. 
 
Astoria Honor 
spumante rosé  
Land:  Italië  
Aroma: Fris en fruitig  
Smaak:  Droog   
Gerecht:  Aperitief  
Bewaren: Nu te genieten 
 
Rosé wijn wint steeds meer aan populariteit, ook in het 
segment van de bubbels.  
Deze fijne rosé spumante uit Noord Italië is van 
hoogstaande kwaliteit en meer dan betaalbaar.  
Geniet ervan lekker gekoeld met vrienden en lekkere 
hapjes. 
 
 

Witte wijn 
 

Marchot Colombard/  
Chardonnay   
Land:  Frankrijk   
Aroma:  Fris en fruitig   
Smaak:  Droog  
Gerecht: Passe-partout wijn   
Bewaren:  Nu te genieten  
Leuke combinatie tussen de Chardonnay druif die voor 
een zwoele vettigheid zorgt en de Colombard die dan de 
aromatische en frisse toets heeft aan dit lekker 
feestwijntje. Herkomst is Vin de Pays de Gascogne. 
 

 

 

 

 



Witte wijn 
 
Stonedance Sauvignon  
Blanc Fairtrade   
Land:  Zuid-Afrika   
Aroma:  Fris en fruitig   
Smaak:  Droog  
Gerecht:  Passe-partout wijn   
Bewaren:  Nu te genieten 
Deze Zuid-Afrikaanse witte wijn is erg aromatisch.  
Aroma van bloesems & citrus met een frisse & krokante 
smaak.  
Houdt ergens het midden tussen een Franse witte Loire wijn 
en een Nieuw-Zeelandse Sauvignon. 
 
 
 

Rode wijnen 
 
Marchot Merlot   
Land:  Frankrijk   
Aroma:  Fris en fruitig   
Smaak:  Fruitig   
Gerecht:  Passe-partout wijn  
Bewaren:  3 tot 5 jaar  
Hier komt het fruit uit de Pays d’Oc. Deze feest wijn wordt 
door 99 % van de klanten graag gedronken.  
Hij is zacht, soepel, eerlijk en goed verteerbaar.  
Merlot is een wijn die veel mensen kennen.  
Het is ook een wijn die erg geliefd is om te gebruiken als 
huiswijn in de restaurants. 
 
Gran Maestro  
Appassimento Rosso   
Land:  Italië   
Aroma:  Rijp en zwoel  
Smaak:  Fruitig   
Gerecht: Vlees en kaas   
Bewaren:  3 tot 5 jaar   
Deze rijpe zuid-Italiaanse rode wijn werd gemaakt vd Primitivo 
& Sangiovese druiven. Zongedroogd ' appassimento ' en 
modern gemaakt. Gedeeltelijke rijping in houten vaatjes. 
 

 
Monte dos Amigos Red   
Land:  Portugal   
Aroma:  Fris en fruitig   
Smaak:  Fruitig   
Gerecht:  Passe- partout wijn   
Bewaren:  3 tot 5 jaar   
Deze rode Zuid Portugese wijn  
komt uit de Alentejo regio onder Lissabon.  
Hij werd gemaakt uit Syrah, Aragonez en de Touriga 
Nacional druif waarvan de terroir graniet is.  
Vergisting in inox tank met gecontroleerde temperatuur van 
21 ° C . Na de gisting kreeg de wijn een appelzuurgisting in 
inox tanks met eiken balken erin.  
Als slot werd de wijn voor een deel gerijpt op eikenhouten 
vaten van 400 liter gedurende 6 maand.  
Ook verkrijgbaar als magnum fles 1,5 l. in mooie 
geschenkdoos – ideaal als eindejaarsgeschenk ! 
 
 
De Stier   
Land:  Zuid-Afrika   
Aroma: Kruidig   
Smaak:  Rijp   
Gerecht:  Vlees en wild   
Bewaren:  5 tot 8 jaar  
Eigen project van Universal Wine in Zuid-Afrika.  
Zij selecteren en blenden hun wijn tot een harmonieus en 
origineel geheel. De zeer rijke Shiraz druiven komen allemaal 
van de eigen wijngaarden van de wijnbouwer.  
Kwaliteit troef aan een betaalbare prijs.  
Met deze stevige rode wijn viseert men vooral de grill 
restaurants en de BBQ feestjes. 
  
Jougla Initiale  
Saint Chinian  
Land:  Frankrijk   
Aroma:  Kruidig   
Smaak:  Rijp   
Gerecht:  Vlees en kaas   
Bewaren:  5 tot 8 jaar  
Deze cuvée werd gemaakt van 35% Syrah, 25% Grenache, 
20% Carignan en 20% Mourvèdre.   
www.domainedesjougla.com 

 
Bestelformulier 
 
Naam __________________________________________ 
 
bestelt hierbij :  
 

 Prijs / fles  Aantal  

Aperitiefwijn          €  flessen 

Cava Loe Brut 9,00  

Astoria Honor spumante rosé 11,00  

   

Witte wijn   

Marchot Colombard/Chardon. 6,50  

Stonedance Sauvignon Blanc 8,50  

   

Rode wijn   

Marchot Merlot   6,50  

Gran Maestro Appassimento 8,50  

Monte dos Amigos 8,00  

De Stier   9,00  

Jougla Initiale Saint Chinian  10,50  

 
   Magnumfles rode wijn 
 

Monte dos Amigos – 1,5 L. 15,00  

 
Bestelformulier terug te bezorgen via trainers of bestuur. 
Bestellen kan ook via mailtje naar sijosmenen@skynet.be  
 
UITERSTE DATUM BESTELLINGEN : ZATERDAG 31 OKTOBER 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 




