
CAVA & WIJNACTIE 

11 SEPTEMBER 
 

Lieve Sogeha-vrienden, 

De voorbije 2 jaar hebben vanwege corona een take away- en wijnactie gedaan. We zijn heel gelukkig 
dat we dit jaar terug de bbq kunnen organiseren in het mooie Park van Beervelde (uitnodiging 
hiervoor in bijlage). 
De take away bergen we op, maar de wijnactie willen we gezien het succes verder zetten! 
Hieronder vindt u de selectie wijnen die onze wijnsommelier (Tim Dhondt) met zorg gekozen heeft: 

 

Terra de Lobos wit: Ferñao Pires & Sauvignon Blanc,  

Ideaal als aperitief, heerlijk bij vis, inktvis of verse sardines van de grill, 
Aziatische, lichte gerechten en gerechten met wit vlees met sauzen 
Druiven : Fernao Pires (ook gekend onder de naam Maria Gomes) & 
Sauvignon Blanc vinificatie in roestvrijstalen vaten met gecontroleerde 
temperatuurregeling Bewaren en serveren Serveren bij 9-11°C 

Terra de Lobos rood: Touriga Nacional & Cabernet 
Sauvignon,  

Deze wijn is gemaakt van de druif Touriga Nacional en heeft een mooie 
robijnrode kleur. De typische bloemige tonen van deze wijn, 
gecombineerd met de vanille en specerijen, zorgen voor een ronde en 
gebalanceerde smaak met een lange afdronk. Perfect te combineren met 
gegrild of geroosterd rood vlees. Wordt het beste geserveerd op een 
temperatuur van 18°C. 

Terra de Lobos rosé: Touriga Nacional, Syrah en Aragonez,  

Is een ideale terras wijn die zich vlot laat drinken bij diverse salades. De levendige rijke 
aroma’s van framboos en aardbei met bloemige tonen  zorgen ervoor dat hij perfect als 
aperowijn is.  

 

 

Cava Dibon: Deze Spaanse schuimwijn bestaat uit drie druivensoorten: Macabeo, Xarel-

lo en Parellada. Het is een frisse en levendige cava met een heldere en lichte parel. Hij ruikt 
discreet bloemig, en maakt van elke gelegenheid een feest! 

 

Het zijn geen bewaarwijnen, ze dienen jong gedronken te worden. 

 



U kan kiezen uit de volgende samenstellingen: 

 

1 fles Cava Dibon 75 cl, 1 fles rode wijn en 1 fles  witte wijn Terra de Lobos 75 cl  € 35 

1 fles witte wijn, 1 fles rode wijn en 1 fles rosé wijn Terra de Lobos 75 cl   € 35 

6 flessen Cava Dibon 75 cl         € 80 

6 wijnen Terra de Lobos 75 cl (wit, rood of rosé)      € 65 

1 fles Cava Dibon 75 cl         € 15 

1 fles Terra de Lobos 75 cl (wit, rood of rosé)       € 12 

 

U kan uw keuze bevestigen via bijgevoegd invulstrookje, dat u digitaal stuurt naar 
nicole.van.de.putte@telenet.be  of freya.sogeha@gmaill.com én bij voorkeur via overschrijving 
betaalt op BE17 0682 1045 0621 en dit tot en met 5 september 2022. 

De bestellingen kan u afhalen op de dag van de bbq in het Park van Beervelde op zondag 11 september 
of via afspraak met Nicole of Freya. 

 

We zijn ook blij te mogen vertellen dat vanaf 1 januari 2020 giften van 40 euro op jaarbasis fiscaal 

aftrekbaar zijn. Indien u een gift wil doen, noteer dan bij de vrije mededeling: gift + uw 

rijksregisternummer! U ontvangt dan begin 2023 uw fiscaal attest. 

 

 

 

Laten we samen klinken op de toekomst! 

De vrijwilligers van VZW SOGEHA 
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