
SPECIALE WIJNEN - MAGNUM - PER FLES

A1. Cremant de Bourgogne Brut Charles Ranville | Blend | Bourgogne
[ Basic & fris - hints van appel - mooi droog ]

A2. Salentein Sparkling Brut Cuvee Exceptionelle | Array | Mendoza
[ Fris & sappig - fruitig - rose gouden kleur - zachte bubbel ]

A3. Clos Amador Brut Reserva Cava [magnum 1,5L] | Maccabeo | Penedes
[ Droog & fruitig - lange afdronk - lichte rijping - elegante bubbel ]

A4. Champagne DMARC Gran Reserva | Pinot Meunier/Noir Chardonnay 
[ Toegankelijk - hints van appel, peer en citrus - mooi gebalanceerd ]

A5. Salentein Barrel Selection [magnum 1,5L] | Malbec | Mendoza
[ Complex & Vol - fruitige geur karakter - hout gelagerd - mooie body ]

A6. Poggio Le Volpi Tator [magnum 1,5L] | Primitivo | Puglia
[ Stevig & complex - granaatrode kleur - kaneel, vijgen, rijp fruit - volle wijn ]

A7. Chateau Peyrelonge A.C. Saint Emilion Grand Cru 2015 [magnum 1,5L]
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Saint-Emillion
[ Briljant helder - dieprood -  stuivend & weelderig - vol & warm ] 

  A1       A2         A3      A4        A5      A6      A7
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Onze prijs   |

    9,95     

   12,95 

   16,95 

   27,95 

   24,95 

   
   29,95 

   37,95  

Online

  [14]

  [15]

  [20]

  [35]

  [35]

  [35]

  [49]

  3.6         3.8          3.7          4.1         3.9        4.1           4

- Bestelling per email wijn@rt54.nl
- Graag uw naam, adres, telefoonnummer en contactpersoon binnen de Ronde 
Tafel bij uw bestelling - nummer wijn (voorbeeld A2 - 2 dozen etc)
- Facturering en betaling zal achteraf na levering plaatsvinden
- Opbrengst, 15- 20 procent gaat naar het goede doel - zie laatste pagina



RODE WIJNEN - per doos

B1. San Marzano Pumo Negroamaro | Puglia
[ Intens & vol - toegankelijk - rijp fruit & vanille ]

B2. Artesis Rouge Côtes du Rhône | Grenache, Mourvedre, Syrah
[ Fris & zijdezacht - droog & fruitig - kersrood ]

B3. Spätburgunder Trocken QbA Weingut Ellermann-Spiegel | Pinot Noir | Pfalz
[ Sappig & kruidig - fruitig - kersenrood - prettig zoetje - licht koelen ]

B4. Farina Valpolicella Ripasso Classico Supriore | Corvina, Rondinella | Veneto
[ Rijp & tannine - zuurtje & zoet - peper & fruit - rijk & vol ]

B5. Pyros Barrel Selected Syrah San Juan Argentinië | Syrah | San Juan
[ Robuust & geconcentreerd - smaakvol & krachtig - structuur & zachte tannine ]

B6. Château Lachesnaye Haut-Medoc 2012 | Cabernet Sauvignon, Merlot |
Haut-Medoc Bordeaux
[ Expressief & krachtig - fruitig met frisse tannines, stevig rood fruit, lange afdronk ]  

B7. Ramon Bilbao Mirto 2012 | Tempranillo | Rioja
[ Complex & krachtig - balans in zuren, tannine, intensiteit - inmense afdronk ]

  B1       B2        B3       B4       B5       B6       B7

  3.8        3.6         3.8         3.9         3.7           3.7        4.2

Onze prijs   |

   32,95      

   
   49,95 

   57,95 

   64,95 

   69,95 

   74,95 

  179,95 
   89,95 

Online

  [40]

  [60]

  [80]

  [85]

  [90]

  [95]

  [219]
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1/2 doos  



WITTE WIJNEN - per doos

C1. San Marzano Pumo Chardonnay | Puglia
[ Toegankelijk & vol - fruitig doordrinkwijntje - goede appetizer met licht hapje ] 

C2. Saint Peyre Viognier I.G.P. Côtes de Thau | Viognier | Languedoc
[ Intens & bloemig - strogele kleur, lange en frisse afdronk ]

C3. Ramón Bilbao Verdejo | Rueda
[ Verfijnd & aromatisch - levendige & frisse wijn met zachte afdronk ]

C4. Steininger Grüner Veltliner Kamptal | Oostenrijk 
[ Fruitig & levendig - intens fruitig, zachte zuurtjes en miniscuul bubbeltje ]

C5. Nautilus Sauvignon Blanc New Zeeland | Marlborough 
[ Fruitig & droog - zuivere strogele wijn, fris fruit met lange afdronk ]

C6. Kendall-Jackson Vintner’s Reserve | Chardonnay | Californie
[ Vol & romig - fruitig, houtlagering, tropisch fruit ]

C7. Viré-Clessé A.C. Chanson | Chardonnay | Bourgogne
[ Helder & bloemig - exotisch fruitig, miniralen, licht geel, mooi in balans ]

   C1       C2       C3     C4        C5       C6        C7

   3.9        3.6        3.8       3.7          3.9         3.8          3.6

Onze prijs   |

   32,95 
      

   44,95 

   49,95 

   54,95 

   74,95 

   84,95 

   84,95  

Online

  [40]

  [55]

  [60]

  [65]

  [85]

  [90]

  [95]
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CRDL

De CRDL (Cradle, crdlt.com) is een hele bijzondere

uitvinding: een interactief zorginstrument dat aanraking

tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw

contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met

communicatie en sociale interactie, zoals mensen met

een verstandelijke beperking. De ervaring is dat de

Cradle heel waardevol kan zijn voor deze groep mensen

en de mensen die hen omringen.

RT54 Wijnactie voor het Goede Doel - 2018

Elk jaar zamelt de Ronde Tafel 54 uit Den Haag geld in voor een goed doel via

een wijnactie. Dit jaar is dat in samenwerking met Verbunt Wijnkopers en Alsem

Wijnhandel. Het doel van dit jaar is om een Cradle, een kostbaar maar uniek

zorginstrument, aan te schaffen voor Stichting 2CU.

Stichting 2CU

Stichting Complex Care United (www.2cu.nu) zet zich in voor mensen met Zeer

Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Door deze

groep onder de aandacht te brengen wil de stichting de kwaliteit van leven thuis

of in het ziekenhuis of instelling verbeteren. Ook steunt 2CU initiatieven om de

zorgverlening te verbeteren en waarborgen. Dit gebeurt onder andere door het

aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en innovatie en kennisdeling.

Daarnaast biedt 2CU ondersteuning aan ZEVMB-ers en hun gezin.

Hoe steunen?

Door een paar overheerlijke wijnen te kopen, zo makkelijk is het. Met de kerst

voor de boeg is er een mooie selectie gemaakt tegen ook nog eens scherpe

prijzen. Alle marge van de wijnen (circa 20%) gaat rechtstreeks naar het goede

doel en er blijft dan ook niets aan welke strijkstok dan ook hangen. De kosten

van een CRDL zijn circa € 4800, dus er moet stevig besteld worden om ons

doel te bereiken.

Bestel gul!

De CRDL

http://www.2cu.nu/

