Vrijdag 24 mei 2019 om 19u30
Zaterdag 25 mei 2019 om 19u in LANDGOED PALINGBEEK (Vaartstraat 5, Zillebeke)
Het familiaal wijnhuis Sumaridge Estate Wines is eigendom van de
sympathieke Engelse familie Bellingham-Turner. Het prachtige domein
ligt tussen twee bergketens in de idyllische Hemel-en-Aarde Vallei, één
van de mooiste wijnstreken in Zuid-Afrika, dat behoort tot de regio
Walker Bay nabij de stad Hermanus. De wijngaarden liggen op slechts 8
kilometer van de Atlantische Oceaan en dit zorgt voor een aangename
verkoelende bries die ideaal is voor de teelt van topdruiven.
Kwaliteit, duurzaamheid, biodiversiteit en ethisch werken zijn de
pijlers waaruit prachtige wijnen voortkomen.

We proeven 8 verfijnde en
totaal verschillende wijnen en
die worden allemaal feestelijk
gecombineerd met sublieme
bijpassende fijne gerechtjes,
bereid door Atelier Olivier.
Dit zalige evenement gaat door in de Hemel-en-Aarde Vallei
van de Westhoek, met name in de schitterende locatie
Landgoed Palingbeek, waar we hopelijk met mooi weer
kunnen genieten van de zeer mooie en rustige tuin.
De wijnmaker Walter Pretorius zal
aanwezig zijn. Na zijn studies heeft
hij eerst ervaring opgedaan in
Australië, Nieuw-Zeeland en de
Verenigde staten om dan terug te
keren naar Zuid-Afrika en nu maakt
hij topwijnen bij Sumaridge in
verschillende stijlen, maar altijd met
veel elegantie en complexiteit.
Tijdens deze avond wordt ook een powerpointpresentatie gegeven met veel foto’s
van ons recent bezoek.
Mis deze culinaire topervaring niet en schrijf u dus snel in! Om iedereen de kans te geven om deel te
nemen, gaat deze wine maker’s dinner twee maal door. Kostprijs: 75,00 euro per persoon. Gelieve dit
bedrag over te schrijven op rek.nr. BE23 8805 7648 5191 van Carpevino bvba, Langemarkseweg 46, 8904
Boezinge, met vermelding “Winemaker’s Dinner Sumaridge + de datum waarop u wenst deel te nemen”.
Voor verdere inlichtingen: contacteer Johan Carpentier (0473/30.29.64) of johan@carpevino.be .
Inschrijven is mogelijk tot zaterdag 18 mei 2019 of tot volzet. De inschrijvingen worden genoteerd in
volgorde van betaling. Wees er tijdig bij, want volzet = volzet.
Geen aankoopverplichting. Vrijblijvend de mogelijkheid om nadien de geproefde wijnen te bestellen.

