
Wijnselectie  2016 Basket@Sea  (BC Telenet Oostende & Kon. BC Gistel-Oostende) 

 

 

 Domaine de Pellehaut 2012, Côtes de Gascogne 

  

De Domaine de Pellehaut wit is zeer fijn, evenwichtig en vooral 

floraal. 

Druivensoorten zijn hier de Chardonnay & Sauvignon blanc en de 

lokaal gekende druiven Ugni-Blanc, Colombard & Gros Maseng, 

Folle Blanche. 

Door deze complexe wijnvarieteiten creëren ze hier een 

prachtwijn prijs-kwaliteitsverhouding! 

Nu reeds drinken en kan 2 jaar bewaren na aankoop. Fris 

serveren is belangrijk. 

 

Ideaal als aperitief of met witte vleessoorten, gevogelte, lichte 

kazen ( geit of schapenkaas) , charcuterie, mosselen en 

zeevruchten. 

  

Geadviseerde winkelprijs: 12,00 €          

 

 B@S-prijs :  10,00 € 

 

   

 

 Chardonnay CAMAS , vin du pays d’Oc 

 

Wijn van een briljante en lichte kleur met een neus met tonen 

van witte bloemen en grapefruit. Fijn en evenwichtig. 

Past bij alle visgerechten , maar is ook te waarderen als aperitief. 

 

Geadviseerde winkelprijs : 10,00€ 

 

B@S-prijs :  9,00 € 

 

   

 

 Château de Maligny, Durup , Chablis 2014 

 

100 % Chardonnay. 

 

Dit is een zeer heldere wijn , fris en licht. 

Zijn zeer fruitige aroma’s van citrusvruchten waarbij citroen 

dominant is , ontplooien zich zeer gemakkelijk. 

 

Ideaal bij gegrilde vis of  schaaldieren.  

 

Geadviseerde winkelprijs: 20,00 €          

 

 B@S-prijs :  18,00 €   

 

 

 

 



 

 

 

 Côtes du Ventoux “ Les Traverses “ 2014 
 

Maison Jaboulet-Ainé 

 

Gemaakt van 80 % Grenache en 20 % Syrah. 

Zeer betaalbare , mooie , ronde en soepele fruitige wijn met 

toetsen van peper  

Ideaal bij charcuterie, gevogelte en Bbq 

 

Geadviseerde winkelprijs : 15,00  € 

 

B@S-prijs :  12:00  € 
 

   

 

 Camas Merlot ; Languedoc-Roussillion 

 
Deze Camas Merlot is rond, zacht en vol. Deze wijn is op 

natuurlijke wijze (biologisch) geproduceerd, rijk aan smaak 

en aroma's.  

Een goede combinatie met rood vlees, BBQ, pate, kazen en 

salades. 

 

Geadviseerde winkelprijs : 11,00 € 

 

B@S-prijs :  9,00 € 

   

 

 Côtes du Rhône , Plan de Dieu  2013 

 
Maison Jaboulet-Ainé 

 

Is de rechtstreekse buur van Châteauneuf-du-Pape,maar voor 

de helft van de prijs ! 

De wijnmaker Jaboulet is de wereldberoemde eigenaar van 

Hermitage. 

Gemaakt van Grenache en Syrah-druiven. 

Deze zeer lekkere,sappige en kruidige wijn past perfect met 

kalkoen, wild en de betere kazen. 

 

In houten kistje van 6 flessen. 

 

Geadviseerde winkelprijs 18,00 € 

 

B@S-prijs : 16,00 € 
 

 

  



 

Bestelbon Wijnactie   Basket@Sea 

Ondergetekende :         ………………………………………………………………….. 

Adres :      ………………………………………………………  nr. ……….   Bus ……….. 

Postnummer :   ………… Gemeente : ………………………………………………. 

Tel : ………. / ………………………………… Steunt  Basket@Sea  en bestelt hierbij : 

Witte wijn 

    Domaine de Pellehaut, Côtes de Gascogne  .……. X 10,00 € =   ………. € 

   Chardonnay CAMAS , vin du pays d’Oc   ...…. X    9,00 € =   ………. € 

   Château de Maligny , Durup  ,Chablis 2014  …….. X 18,00 € =   ………. € 

Rode wijn 

    CAMAS Merlot , Languedoc-Roussillion  ..…….. X  9,00 € =   ………. € 

    Côtes du Ventoux “ Les Traverses “ 2014  ………  X 12,00 € =   ………. € 

    Côtes du Rhône, Plan de Dieu 2013    ……... X 16,00 € =    ………. € 

 

                       TOTAAL :                 …………..……. € 

0 Contant betaald   0 Overschrijving op rekening nr. BE69 6528 4803 187 

Hartelijk dank voor uw bestelling !    Handtekening :  

 

         …………………………………………………….. 

INDIEN FACTUUR GEWENST GRAAG DIT VAK INVULLENINDIEN FACTUUR GEWENST GRAAG DIT VAK INVULLENINDIEN FACTUUR GEWENST GRAAG DIT VAK INVULLENINDIEN FACTUUR GEWENST GRAAG DIT VAK INVULLEN: 

 

Naam: .....................................................................................   BTW nummer: ......................................................... 

Adres: .....................................................................................    

Postcode: ......................   Gemeente: ................................... E-Mail : ................................................................... 

 


