KAAS & WIJN
Take-away
7 & 8 OKTOBER 2022

Bestel op voorhand uw kaas en wijn (om af te halen)
Molendreef 16 - Lovendegem

Maak uw keuze...
Kaasschotel

Een assortiment van 10 gekende en minder gekende kazen, netjes versneden en verpakt (± 250 g per persoon).
Gegarneerd met fruit, gedroogde vruchten en noten. Brood en boter inbegrepen.
Let op: de kaas wordt op grote schotels gelegd volgens aantal personen, niet op aparte bordjes per persoon.
Wie geen kaas lust, kan ook een assortiment charcuterie bestellen (dat zijn wel individuele bordjes).

Witte wijn

Twins, Chardonnay, IGP 2020 - Afkomst: Frankrijk - Languedoc
Smaakstijl: volle wijn die vlot drinkt
Druiven: Chardonnay
Kaas: witschimmelkazen, abdijkazen
Gastronomie: past ook bij courante visgerechten en kip
Quirus, Tempranillo Blanco 2020 - Afkomst: Spanje, Rioja
Smaakstijl: fris en fijn
Druiven: Tempranillo Blanco
Kaas: verse kazen, zachte geitenkaas, witschimmelkazen
Gastronomie: past ook als aperitief, plateau fruits de mer, magere vis

Rode wijn

Twins, Merlot / Cabernet Sauvignon, IGP 2019 - Afkomst: Frankrijk - Languedoc
Smaakstijl: volle en sappige wijn die soepel drinkt
Druiven: 50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon
Kaas: passe-partout
Gastronomie: ook lekker bij tapas, fondue & gourmet
Isabella, Bobal, Bodegas Albero 2018 - Afkomst: Spanje, Ribera del Jucar
Smaakstijl: volle en toch fijne, zachte rode wijn
Druiven: Bobal
Kaas: passe-partout
Gastronomie: ook lekker bij runds- en kalfsvlees, paëlla met chorizo
Terra Noble, Gran Reserva, Cabernet Sauvignon 2017 - Afkomst: Chili, Colchagua Valley
Smaakstijl: stevige wijn met rijke aroma’s van rood fruit, cacao, geroosterde noten
Druiven: Cabernet Sauvignon
Kaas: blauwschimmelkazen als Gorgonzola, harde kaas & brokkelkaas
Gastronomie: ook lekker bij winterse stoofpot, 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 25 september 2022 aan de Triangel
Molendreef 16 - 9920 Lievegem of per mail op info@dvcdetriangel.be.
Je kan ook online bestellen op www.herfstfeesten.be.
Graag meteen na je bestelling het totaalbedrag overschrijven op rekeningnummer
BE02 4493 6776 2140 met vermelding van KAAS + naam en telefoonnummer.
De problemen in de wereldeconomie laten zich ook voelen in de drankensector.
Mochten de voorziene wijnen niet beschikbaar zijn, gaat onze leverancier op zoek
naar een gelijk(w)aardig alternatief. Dank voor uw begrip.

... en bestel (dankjewel!)
Kaasschotel
Kaasschotel (met fruit, nootjes en brood)

____ personen x € 17 =

____ euro

Vleesbordje (met brood) 		

____ personen x € 17 =

____ euro

8 euro per fles

____ flessen =

____ euro

44 euro per karton van 6

____ kartons =

____ euro

Quirus, Tempranillo Blanco

12 euro per fles

____ flessen =

____ euro

		

66 euro per karton van 6

____ kartons =

____ euro

Twins, Merlot		

8 euro per fles

____ flessen =

____ euro

		

44 euro per karton van 6

____ kartons =

____ euro

Isabella, Bobal		

11 euro per fles

____ flessen =

____ euro

		

60 euro per karton van 6

____ kartons =

____ euro

Terra Noble 		

15 euro per fles

____ flessen =

____ euro

		

85 euro per karton van 6

____ kartons =

____ euro

6 flesjes per pakket

____ pakketten x € 12 =

____ euro

Witte wijn
Twins, Chardonnay

Rode wijn

Bier

Lievegems Trio 		

		
			

Totaal:

o Ik kom mijn bestelling afhalen in de Triangel (Molendreef 16, 9920 Lievegem)
o op vrijdag 7 oktober tussen 14 u en 19 u
o op zaterdag 8 oktober tussen 14 u en 15.30 u
o op zaterdag 8 oktober tussen 15.30 u en 17 u
o Ik kom mijn bestelling afhalen in Home Thaleia (Nachtegalenpark 1, 9840 De Pinte)
o op zaterdag 8 oktober tussen 14 u en 15.30 u
o op zaterdag 8 oktober tussen 15.30 u en 17 u
Naam: .........................................................................................
Telefoonnummer: .......................................................................
E-mail: ........................................................................................

____ euro

