Maak uw keuze...
Kaasschotel

Een assortiment van gekende en minder gekende kazen, netjes versneden en hygiënisch verpakt.
Gegarneerd met fruit, gedroogde vruchten en noten. Brood en boter inbegrepen.
Wie geen kaas lust, kan ook een bordje vlees bestellen.

Witte wijn

Paparuda Sauvignon Blanc 2020
Afkomst: Roemenië, in het westen nabij Timisoara
Smaakstijl: fris en krokant
Druif: Sauvignon Blanc
Kaas: past bij verse kazen en zachte geitenkaas
Gastronomie: ook als aperitief of bij frisse voorgerechten zoals ceviche
Tapiz, Chardonnay 2020 - Afkomst: Argentinië, Mendoza
Smaakstijl: volle wijn met een subtiele houttoets
Druif: Chardonnay
Kaas: bij witschimmelkazen zoals Brie, Camembert en bij abdijkazen
Gastronomie: past ook bij fijne visgerechten

Rode wijn

Sant’Andrea, Primitivo 2019
Afkomst: Puglia, de hiel van Italië
Smaakstijl: volle en sappige wijn die soepel drinkt
Druif: Primitivo
Kaas: past bij alle kazen
Gastronomie: ook lekker bij tapas, pastagerechten met tomaat, fondue & gourmet
Mas de Lavail, Cuvée Tradition 2018
Afkomst: Frankrijk, Maury in de Roussillon (grens met Spanje)
Smaakstijl : volle wijn met fijne kruiden en zachte tannines
Druif: Grenache, Syrah, Cinsault
Kaas: harde kazen als Comté, Manchego en roodbacteriekazen als Reblochon
Gastronomie: ook lekker bij grillades en tajines
Terra Noble 2014
Afkomst: Chili, Colchagua Valley
Smaakstijl: stevige wijn met rijke aroma’s van rood fruit, cacao, geroosterde noten
Druif: Cabernet Sauvignon
Kaas: blauwschimmelkazen zoals Gorgonzola, harde kazen en brokkelkaas
Gastronomie: ook lekker bij winterse stoofpotjes, wildgerechten of zomaar...

Bier

Lievegems Trio
Drie brouwers uit de drie gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem mengden drie granen, drie
hoppen, drie kruiden en drie gisten in de brouwketel. Lievegems Trio is een bier van ‘De believers’, een
samenwerking tussen De Roerders en De Biersmid. Het is een fris blond bier van 6,3 %: moutig, vol en
licht floraal met een afdronk van lichte karamel en een zachte hopbitter. Niet gefilterd, niet gepasteuriseerd.
Hergist op de fles.
Bezorg je bestelformulier vóór 20 september 2021 aan de Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lievegem of per mail op info@dvcdetriangel.be.
Je kan ook online bestellen op www.herfstfeesten.be.
Gelieve meteen na je bestelling het totaalbedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE02 4493 6776 2140 met vermelding van KAAS + naam en telefoonnummer.
Bestel je enkel wijn, vermijd dan de drukte en haal je bestelling af op een andere dag
(na afspraak, tel. 09 372 86 11).

... en bestel
Kaasschotel
Kaasschotel			

____ personen x € 16 =

____ euro

Vleesbordje			

____ personen x € 16 =

____ euro

Witte wijn
Paparuda Sauvignon Blanc

7 euro per fles

____ flessen =

____ euro

(1 karton = 6 flessen)

40 euro per karton

____ kartons =

____ euro

Tapiz Chardonnay		

10,5 euro per fles

____ flessen =

____ euro

		

60 euro per karton

____ kartons =

____ euro

Sant’Andrea 		

9 euro per fles

____ flessen =

____ euro

		

50 euro per karton

____ kartons =

____ euro

Mas de Lavail 		

11,5 euro per fles

____ flessen =

____ euro

		

65 euro per karton

____ kartons =

____ euro

Terra Noble 		

15 euro per fles

____ flessen =

____ euro

		

85 euro per karton

____ kartons =

____ euro

6 flesjes per pakket

____ pakketten X € 12 =

____ euro

Rode wijn

Bier

Lievegems Trio 		

		
			

Totaal:

o Ik kom mijn bestelling afhalen in de Triangel (Molendreef 16, 9920 Lievegem)
o op vrijdag 1 oktober tussen 14 u en 19 u
o op zaterdag 2 oktober tussen 10 en 12 u
o op zaterdag 2 oktober tussen 15 en 16 u
o op zaterdag 2 oktober tussen 16 en 17 u
o Ik kom mijn bestelling afhalen in Home Thaleia (Nachtegalenpark 1, 9840 De Pinte)
o op zaterdag 2 oktober tussen 14 en 16 u
o op zaterdag 2 oktober tussen 16 en 18 u
Naam: .........................................................................................
Telefoonnummer: .......................................................................
E-mail: ........................................................................................

____ euro

