Maandag 11 maart 2019 om 20u
Maandag 18 maart 2019 om 20u in

(duur: ± 3 uur).

“Die wyn drincken sonder smaeck, doen een
onbesuysde saeck.”
Jacob Cats, dichter, jurist en politicus (1577-1660).
Deze spreuk is niet in het Afrikaans, maar in het
Oud-Nederlands. Jacob Cats was jurist ten tijde
van de Kaapvaart. Hij was een generatiegenoot van
Simon van der Stel, die gouverneur werd aan Kaap
de Goede Hoop en daar (jawel, een Nederlander!)
aan de basis lag van de wijnbouw. Zijn naam is
vereeuwigd in de befaamde kwaliteitswijnstreek
“Stellenbosch”.
Intussen heeft Zuid-Afrika reeds meer dan 350 jaar ervaring in de
wijnbouw en staat het land op de 8ste plaats op de lijst van de
grootste wijnproducerende landen.
We maken uitgebreid kennis met dit boeiende wijnland door een
reeks wijnen te proeven, in alle categorieën en gaande van aperitief
tot dessert. En vanuit de keuken worden we naar goede gewoonte
verwend met een aantal bijhorende hapjes, zodat we naast de
smaak van de wijnen ook de optimale harmonie tussen wijn en
gerecht kunnen opzoeken.
Tijdens deze heerlijke wijnavond krijgt u naast de wijnen ook
een uitgebreide powerpointpresentatie met talrijke foto’s van
onze recente studiereis naar de wondermooie West-Kaap 😊.
Op deze manier wordt de wijnavond ook een beetje reizen…

Suid-Afrikaanse wyne, baie lekker !
Mis deze avond niet en schrijf u dus snel in! Om iedereen de kans
te geven om deel te nemen, gaat deze wijnavond twee maal door.
Kostprijs: 30,00 euro per persoon (geproefde wijnen, brood, water en gerechtjes inbegrepen). Gelieve
dit bedrag over te schrijven op rek.nr. BE23 8805 7648 5191 van Carpevino bvba, Langemarkseweg 46,
8904 Boezinge, met vermelding “Wijn en Gerecht Combineren Zuid-Afrika + de datum waarop u wenst
deel te nemen”.
Voor verdere inlichtingen: contacteer Johan Carpentier (0473/30.29.64) of johan@carpevino.be of
www.carpevino.be .
Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 8 maart 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.

