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Onze wijnkenner heeft, gestoeld op zijn jarenlange ervaring en met grote zorg, vier wijnen 

geselecteerd welke vzw Plan For Gambia aan haar leden en sympathisanten aanbiedt aan zeer 

democratische prijzen. 

Voor een party, de eindejaarsfeesten of gewoon om te genieten steunt u daarmee ook onze projecten 

in Gambia. 

 
La Font du Parc 2017 - Wit - Montravel  Sec   
Médaille d’Or ! 
Witte wijn van 80% Sauvignon blanc en 20% Semillon druiven 
Mooie lichtgele bleke kleur. 
Intense fruitige typische Sauvignon neus van wit fruit zoals appel, 
kruisbes en lychee. 
Fruitig elegante delicate frisse smaak in mooi evenwicht.  
 

Verrassend lekker wijntje bij visgerechten of  
zomaar om te genieten. 

  

La Font du Parc 2017 -  Rosé - Bergerac 
Rosé wijn van 50% Merlot en 50% Cabernet Sauvignon druiven. 
Deze rode druiven worden na het oogsten onmiddellijk geperst 
zodat het sap slechts heel kort in aanraking komt met de kleur-
pigmenten van de rode schil, juist lang genoeg om een rosé te 
bekomen. Heldere briljante rosé kleur. 
Fijne fruitige geuren met een toets van citrus. 
Gevulde sappige smaak met lengte gekenmerkt door een grote 
frisheid op ’t einde. 
 

Het wijntje om gezelligheid te delen tijdens de 
zomermaanden. 
 

  

La Font du Parc 2015 - Rood - Bergerac 
Rode wijn van  60% Merlot, 20% Cabernet Franc en 20% Cabernet 
Sauvignon druiven. 
Duurzame robijnrode kleur. 
Uitdrukkelijke geuren van rood fruit, aardbei, kers, framboos. 
Volle smaak van rood fruit met zachte sappige tannine met kruidige 
aanvulling. 
 

Lekkere, smakelijke wijn bij kaas, kip, rood vlees of 
spaghetti en pizza. 
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L’OUSTAL BLANC - Cuvée K rouge 2014 - LANGUEDOC  Minervois 
 

Een topwijn die elke prijs/kwaliteitsverhouding klopt! 
 

100 % Carignan druiven van ruim 120 jaar oud.  
Meestal worden deze druiven gebruikt om rosé wijntjes van te maken. De ouderdom 
van de wijnstokken brengt echter opmerkelijke toegevoegde waarden aan die wijn.   
Een zeldzame wijn, erg gezocht door kenners ook buiten Europa. 
Fluwelig volle kersenrode kleur met nog paarse schijn, zijn jeugdigheid kenmerkend. De 
wijn heeft een goede kleurvulling en is haast ondoorzichtig. 
Bij het walsen opent de neus zich direct met geuren van zwart fruit: braambes, bosbes 
en “garrigue” geuren: tijm, lavendel, jeneverbes en laurier. 
Volle sappige stevige smaak van rijp rood fruit, mineraligheid (typisch voor de 
Carignan) en een peperige kruidigheid in balans met een warme lang achterblijvende 
mond vullende afdronk.  
 

 
Verrassend smakelijke wijn bij wild, rood vlees, cassoulet, ragoût of pot-au-feu. 
 
Nu reeds fijn om te drinken maar kan ook gerust nog verschillende jaren worden weggelegd wat zijn 
“lekkerheid” nog onweerstaanbaarder maakt.  
Specialisten vertelden :  
Wine Advocate – Robert Parker: L’Oustal Blanc parmi les « Meilleurs Producteurs du Languedoc » 5 étoiles. 
La Revue du vin de France - Le K, sans rusticité l’un des plus savoureux du secteur, qui mérite d’être salué… 
 
PRIJSLIJST 
 

Wijn Per 6 FL 
€/fles 

Per 12 FL 
€/fles 

Per 36 FL 
€/fles 

Per 60 FL 
€/fles 

La Font du Parc 2017 - Wit 6,75 6,75 6,40 6,10 

La Font du Parc 2017 - Rosé 6,75 6,75 6,40 6,10 

La Font du Parc 2015 - Rood 6,75 6,75 6,40 6,10 

L’OUSTAL BLANC Cuvée K - Rood 8,75 8,75 8,35 7,95 

 
Vermelde prijzen zijn netto per hoeveelheid, mix toegelaten per verpakkingseenheid.  
Bijbestellingen worden ook aanvaard; immers wij houden een grote voorraad aan ! 
 
BESTELLINGEN.        
Per email naar:   francois@planforgambia.be     
Opgeven:               Wijnsoort, aantal dozen, naam, volledig adres en telefoon (vaste lijn en/of gsm) 
Levering:                          Aan huis door onze vrijwilligers; max 75km rond Duffel-Antw. 
                                          Afhaling mogelijk in magazijn te Duffel; adresopgave gebeurt bij bestelling 
Betaling:  Per overschrijving op vzw Plan For Gambia :  BE08 7360 3715 5613 
   Kontante betaling bij levering of afhaling  
         

De opbrengst van deze wijnverkoop wordt integraal 
besteed aan onze projecten in Gambia ! 
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