
 

KONINKLIJK  PHILHARMONISCH  GEZELSCHAP  VENLO 
OPGERICHT 1 JULI 1822 

“DE HERMENIE”  

BESTELFORMULIER HARMONIE IN WIJN 2019 
(Graag in blokle.ers invullen) 

(Afronden	mag)																																																																																																																																																																				======								======					
					
NAAM:	……………………………………………………………………………………………….		
STRAAT:	…………………………………………………………………………………………….		
POSTCODE:	………………………………PLAATS:	…………………………………………		
TELEFOON:	………………………………EMAIL:	……………………………………………	

O Ik	machtig	het	Koninklijk	Philharmonisch	Gezelschap	hierbij	om	het	totaalbedrag		
						van	deze	bestelling	eenmalig	van	mijn	rekening	af	te	schrijven.		
						IBAN	REKENINGNUMMER:		….……………………………………………………		

O Ik	wil	niet	machtigen.	Stuur	mij	een	factuur.		

						DATUM:	………………	HANDTEKENING:	………………………………………………		

Soort:	
	

Wijnhuis	/	Druivensoort:	 Prijs		
per	Qles:	

Aantal:	 Prijs:	

Wit	 Vlognier,	Domaine	Castenau 7,50	 ________	 _______	

Wit	 Falanghina	Greco 7,50	 ________	 _______	

Wit	 Arinto	/	Chardonnay	Proeza 8,25	 ________	 _______	

Wit Chardonnay	Dom	Doriac	 8,25 ________	 _______	

Rood	 Montepulciano	Teanum 6,00	 ________	 _______	

Rood	 Primitivo/	negroamaro	Passo	del	Sud	 8,50	 ________	 _______	

Rood	 Tempranillo	/	Granache	The	Guv”	nor 8,25 ________	 _______	

Rood	 Primitivo	Otre	 8.75	 ________	 _______	

Totaal	bedrag	van	deze	bestelling:	

               Postadres: Postbus 1290  5900 BX  VENLO   www.harmonie-venlo.nl   
               Email: secretariaat@harmonie-venlo.nl Bank: (IBAN) NL 83 RABO 0126398291
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“DE HERMENIE”  

Wijncafé VinL'eau / Begijnengang 9a / Venlo 

WIT: 

Vlognier, Domaine Castenau  
In de neus heerlijk zuiver en bloemetjesaroma's. In de smaak veel rijp geel fruit, zoals peer, perzik en 
abrikoos.  Deze Viognier uit de Pays d' Oc is verrassend sappig fris, romig en zuiver. Wijnen gemaakt van de Vi-
ognierdruif winnen de laatste tijd aan populariteit ten opzichte van een Chardonnay of Sauvignon Blanc, maar 
zijn wat lastiger om in de fles te krijgen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de druiven alleen maar 
geplukt kunnen worden als deze precies volledig rijp zijn. 
Een perfecte metgezel voor oosterse gerechten, geroosterde kip of een gekruide paella 

Falanghina Greco / Puglia Italie 
Redelijk onbekende druif uit Puglia. Mooie zachte geur en zeer aromatisch. Stevig van structuur. Uitstekende be-
geleider van kruidige pastagerechten en stevige vissoorten en kreeft. 

 Arinto / Chardonnay Proeza 
Strogele mond vullende witte wijn met tonen van tropisch fruit, honing en vanille. De lichte houttoets geeft een 
mooie balans tussen de 2 druiven de inheemse Arintodruif en de internationale Chardonnay druif. Deze wijn is 
goed bij kazen en salades, gepocheerde vis en kipgerechten. 

Chardonnay Dom Doriac reserve / Languedoc- Roussillon, Frankrijk 
Romige, sappige witte wijn met veel rijp fruit zoals peer en perzik. Kruidig en bloemig in de neus, iets zwoel en  
soepel. Licht vettig in smaak, aangename volle houttoetsen. Lekker mond vullend. De druiven voor deze wijn 
worden machinaal geoogst in nacht en vroege ochtend om oxidatie zoveel mogelijk te voorkomen en de fruitaro-
ma’s zoveel mogelijk te behouden. Na de vergisting wordt de wijn verder gedeeltelijk opgevoed roestvrijstaalen 
vindt de malolactische gisting plaats. Een ander deel wordt op groot hout gelagerd voor 12 maandenrijping. 
Na stabilisatie vindt een lichte filtering plaats en wordt de wijn gebotteld.  
Uitstekend te drinken bij: (Gerookte) vis, schaal en Schelpdieren maar ook carpaccio ’s en salades 

ROOD: 

Montepulciano Teanum 
Jawel, ook de Montepulciano is een van de typische druiven uit Puglia. 
De wijn werd op een moderne manier gemaakt door maceratie en gisting gedurende 12 dagen op inox tanks. 
Geconcentreerd robijnrood van kleur met expressieve neus van klein rood fruit en kruidige toetsen. Zachte aan-
zet met mooie soepele tannines en een volle body. Zachte afdronk en medium intensiteit. Heerlijk sappig in de 
mond! 
Lekker bij diverse pasta's, osso-bucco, typische Italiaanse gerechten, charcuterie en tapas, ... 

  Passo del Sud apassimento / Puglia Italie 
  Methode waarbij de druiven na de oogst eerst nog ongeveer 3 weken drogen in houten kratjes. 
  Vol rood van kleur. In de geur een zwoele toon, gestoofde pruimen en rijp fruit. Een ronde inzet, niet te zwaar,  
  veel fruit met een klein zoetje. Rond, zwoel en aangenaam na.  
  Serveren bij: Gerechten van geroosterd rood vlees gevogelte en rijpe kazen 
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Tempranillo / Granache The Guv” nor 
Een heerlijk glas wijn en voor veel gelegenheden perfect geschikt. De wijn ruikt heerlijk met veel tonen van rijpe 
pruimen en kersen. Daarna volgt een volle zachte smaak met veel fruit, mooie vanille tonen en veel sap. De af-
dronk is verfijnd en zacht, met een licht zoetje op de achtergrond. 

Primitivo Otre Teanum   
Deze rode wijn wordt weerspiegeld in het glas. Diep, intens en helder. Hij ruikt van de complexe aroma's van rij-
pe, donkere bessen, pruim en kersen, dit wordt vergezeld door een vleugje zoete honing. Eindigt zoetig in de 
mond, waar de sterke alcohol licht Sherry notities produceert. Volumineus, soepel en zeer harmonieus. De finish 
is licht en fruitig, met goed geïntegreerde tannine. A complexe, harmonieuze wijn met lichte noten van gedroogde 
vruchten, die denken aan portwijn. Zeker te bewaren tot 2025. 
Past perfect bij sushi, kip, doorgewinterde geit kaas of biefstuk en nier pie met Cumberlandsaus. Ook als solist 
een plezier om te drinken. 

Wijncafé VinL'eau / Begijnengang 9a / Venlo
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