
INSTRUCTIE YOUTUBE
Je kunt de Online Proeverij 
volgen via youtube. Je kunt kijken 
op een smart tv of laptop.

Rond 20:20 gaan wij live!
Zoek rond dit tijdstip
op op YouTube naar: De Online 
Proeverij.  Vind je niks, wacht 
geduldig af en probeer het
na een paar minuten nog eens.

DE CIABATTA AFBAKKEN
OP 180 GRADEN GEDURENDE 
4 MINUTEN

VEEL PLEZIER EN GENIET ERVAN!
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tim
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MAGISCH 
WIJNETIKET
Laat jouw wijnetiket
tot leven komen!

Zoek in de app store of
google play store naar
vidinoti en download
de V-Player!

Scan Scan vervolgens eerst
deze QR Code en 
vervolgens het wijnetiket.
En ontdek de magie!

WIJN 4 & 5 NIET KOELEN

INSTRUCTIES WIJN
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JOUW NOTITIEBLOK !!!!!!
WIJN 4

Druif: Pinot Noir

Gebied: Languedoc Roussillion

Land: Frankrijk

Omschrijving: Een mooie Pinot Noir
 met zijn kenmerkende smaken. 
Denk hieDenk hierbij aan rood fruit maar ook 
wat aardse 
tinten. Prettig om de wijn even te 
koelen. Dan komt de mooie smaak 
van de Pinot Noir het beste naar 
voren. 

WIJN 5

DruiDruif: Syrah

Gebied: Languedoc ( Pays’doc)

Land: Frankrijk

Omschrijving: Een Syrah zoals die 
hoort te zijn. Kruidig, aards, 
specerijen 
en misschien zelfs tonen van 
pruipruimen. In de afdronk wat vanille.

WIJN 6

Druif: Hanepoot
( Muscat d’ Alexandrie )

Gebied: West Kaap

Land: Zuid-Afrika 

OmsOmschrijving: Een elegante 
dessertwijn. Smaken zoals gedroogd 
fruit, honing en zelfs wat citrus. Wat 
deze Dessertwijn dus ook fris houdt. 
Het is een wijn die je zowel gekoeld 
als op kamertemperatuur kunt 
drinken. Niet alleen bij een dessert 
maar ook lekmaar ook lekker bij je kaasplankje. 

WIJN 1

Druif: Pecorino

Gebied: Abruzzo

Land: Italie

OmsOmschrijving: Deze pecorino uit de 
Abruzzo is een frisse, fruitige 
Italiaanse wijn met minerale tonen 
en een zachte afdronk.

WIJN 2

Druif: Chardonnay

Gebied: West Kaap 

LLand: Zuid-Afrika

Omschrijving: Een mooie volle 
chardonnay. Maar niet te zwaar. Hij 
heeft nog mooi wat fruitige 
smaken en ook wat kruidigheid. 
De wijn heeft kort een houtrijping 
gehad. 

WWIJN 3

Druif: Montepulciano

Gebied: Abruzzo

Land: Italie

OmsOmschrijving: Een Italiaanse Rose 
van de Montepulciano druif 
gemaakt. Met in de geur veel 
roodfruit. Een mooie volle 
structuur en sappige smaken.


