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Het Ravijn

Wijn- en 
bieractie



Ook dit jaar verzorgt de dames- en herenselectie van ZPC Het Ravijn weer een wijnactie.
In samenwerking met onze sponsor Wijn & Whiskyhuis Nijverdal hebben we een gevarieerde 

selectie van wijnen samengesteld. Een mooie variatie qua smaak, herkomst en prijs. 
We hopen dat u er van gaat genieten! Voor de bierliefhebbers hebben we ook een aantal 

mooie combinatie samengesteld. Met uw aankoop doet u niet alleen uzelf 
een plezier maar ook onze vereniging. Alvast hartelijk dank!

Bestellen?
U kunt uw wijn- en/of bierkeuze per mail of telefoon doorgeven aan de 

persoon die u deze folder toegestuurd heeft. Wilt u uw wijn- en/of biervoorraad 
op een later moment nogmaals aanvullen? Dan kunt u wederom 

uw contactpersoon hiervoor benaderen. 

Doos met 6 flessen 

€ 39,99 
(incl. BTW)

Hoe kan ik 

HET RAVIJN

steunen?





Syrah 
Cabernet Malbec

Ligging:

Kenmerken:

Rapel Valley, Chili

Inhoud: 750ml / Alcoholpercentage: 12,5% / Jaar: 2016

SANTIAGO 1541

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 37,50
incl. BTW

[winkelprijs €  41,70]



Chardonnay

Druivensoort(en):

Vinificatie:

Ligging:

Kenmerken:

Spijsadvies:

Chardonnay

De druiven worden tijdens de oogst verzameld 
in bakken van 350 Kg. Wanneer de druiven zijn 
geselecteerd worden de trossen pneumatisch geperst. 
De gisting vindt plaats in roestvrij stalen vaten waarbij 
de temperatuur tussen 19 graden en 17 graden 
schommelt. Het gistingsproces duurt 16 dagen. 
Hierdoor wordt het maximum aan aroma’s en 
kenmerken van de druif verkregen.

Het klimaat is vochtig, met matige, regenachtige 
winters en warme, droge zomers met koele nachten. 
Er valt een jaarlijkse neerslag van gemiddeld 700 mm. 
Deze grote verschillen zorgen voor de productie van 
gezonde druiven met een fijne textuur en een 
opvallend aroma. 

Inhoud: 1l / Alcoholpercentage: 13% / Jaar: 2017

Combineert perfect met salades, vis en schelpdieren 
en lichte desserts.

Deze wijn is een perfect voorbeeld van een 
Chileense Central Valley Chardonnay. De wijn heeft een

 mooie bleke kleur met gouden tinten en tonen van rijp fruit. 
Is fris en heeft een goede balans.

SANTIAGO 1541

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 37,50
incl. BTW

[winkelprijs €  41,70]





Doc 
Bardolino

Druivensoort(en):

Vinificatie:

Ligging:

Kenmerken:

Spijsadvies:

Corvina, Rondinella, Rossara

Na twee dagen van koude inweking vergist de wijn op 
een, voor rode wijn, lage temperatuur. Met als gevolg 
een fruit gedreven Bardolino.

De Farina druivenstokken voor de Bardolino Rosso 
zijn aangeplant op de heuvels langs de rivier de Adige, 
deze leidt u naar het Gardameer. Op 300 meter boven 
zeeniveau ontwikkelt zich het frisse zuur en fruitig rood 
voor deze toegankelijke blend van Corvina, Rondinella 
en Rossara.

Inhoud: 750ml / Alcoholpercentage: 12,5% / Jaar: 2016

De Bardolino Rosso is breed inzetbaar bij gerechten. 
Of je nu kiest voor vis of salades. Daarnaast heb je met 
deze Farina een echte pizzawijn in handen.

De kleur is helder en robijn rood. Deze Farina Bardolino Rosso is 
licht, droog en zacht van smaak. Ontdek in deze wijn wilde rozen, 
pruim en cassis fruit. Bij een schenktemperatuur van 14 graden 

komt deze wijn het best tot zijn recht.

FARINA

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 42,50
incl. BTW

[winkelprijs €  47,70]

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK



Pinot Grigio 
del Veneto 

Druivensoort(en):

Vinificatie:

Ligging:

Kenmerken:

Spijsadvies:

Pinot Grigio

Een vergisting in RVS vaten beschermd de mooie fruit 
tonen in deze Farina wijn. Voor 10 tot 15 dagen vergist 
de wijn, waarbij de temperatuur gecontroleerd wordt 
op 18 graden.

In de provincie Verona groeien de Pinot Grigio druiven 
op een bodem van vulkanische oorsprong, één die rijk 
is aan kalk en klei. Een mooie stimulans voor bloemige
aroma’s. De zon brengt vervolgens het zachte 
tropenfruit.

Inhoud: 750ml / Alcoholpercentage: 12,5% / Jaar: 2016

Deze Farina Pinot Grigio kan als aperitief op tafel. 
Daarnaast leent deze wijn zich uitstekend voor een 
zeefruit salade en klassieke Italiaanse pasta met vis.

Prachtige pure Pinot Grigio. Deze Farina wijn zal u verrassen met 
lichte aroma’s van peer en ananas met een florale tint. De droge, 

zachte structuur en verfrissende smaak maakt deze 
‘Italiaanse’ breed inzetbaar.

FARINA

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 42,50
incl. BTW

[winkelprijs €  47,70]





Portillo 
Merlot

Druivensoort(en):

Vinificatie:

Ligging:

Kenmerken:

Spijsadvies:

Merlot

De druiven voor de Portillo Merlot worden handmatig 
gesorteerd en zorgvuldig verwerkt. Er wordt gebruik 
gemaakt van moderne technieken zoals verkoelde ver-
gisting in grote roestvast stalen tanks. Op deze manier 
komt de ware expressie van rood fruit naar voren.

De wijngaarden van El Portillo liggen in een rotsachtige 
omgeving, aan de voet van het Andesgebergte. Door 
het zonnige weer overdag en de verkoeling uit de Andes 
in de nacht is de Alto Valle de Uco een van de beste 
wijnstreken in het grote Mendoza gebied.

Inhoud: 750ml / Alcoholpercentage: 14% / Jaar: 2016

Al eens zelf döner kebab gemaakt? Probeer het 
nu uit met de Portillo Merlot die hier perfect bij past. 
Ook bij kaas en verschillende soorten rood vlees 
gaat deze wijn goed samen.

Deze soepele, maar volle wijn, heeft een prachtige robijnrode 
kleur en een zachte lange afdronk. De smaak en aroma’s 

van rijpe frambozen, bessen, kersen en specerijen komen ook 
terug in de geur van deze wijn. Harold Hamersma’s 

De Grote Hamersma bekroonde deze wijn met een 7,5ALTO VALLE DE UCO - MENDOZA

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 49,99
incl. BTW

[winkelprijs €  53,70]



Druivensoort(en):

Vinificatie:

Ligging:

Kenmerken:

Spijsadvies:

Chardonnay

Met verkoelde vergisting in grote roestvast stalen 
tanks komt de ware expressie van het fruit naar voren. 
Puur vergist fruitsap van Salentein!

De gemiddeld 30 jaar oude stokken profiteren van het 
grote verschil in dag en nacht temperatuur. Dit komt 
de ontwikkeling en diversiteit van frisse fruitsmaken in 
de Portillo Chardonnay zeker ten goede en voorkomt 
zwaar en logge smaken.

Inhoud: 750ml / Alcoholpercentage: 13,5% / Jaar: 2017

Pasta’s met romige sauzen hebben een fruitige en 
frisse afwisseling nodig, kies daarom voor de Portillo 
Chardonnay als u deze gerechten maakt. Vooral pasta’s 
met zalm en kip passen hier perfect bij!

De Argentijnse Portillo Chardonnay is een heerlijke fruitige 
witte wijn met aroma’s van peren, appel en honing. 

Een sappige wijn met een mooie afdronk.

Portillo 
Chardonnay

ALTO VALLE DE UCO - MENDOZA

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 49,99
incl. BTW

[winkelprijs €  53,70]



Portillo 
Malbec

Druivensoort(en):

Vinificatie:

Ligging:

Kenmerken:

Spijsadvies:

Malbec

De van oorsprong bordeaux druif geldt in Argentinië 
als een van de belangrijkste druivensoorten. De druiven 
worden verwerkt met moderne technieken. Verkoelde
vergisting in grote RVS tanks zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat de wijnen een mooi fruitig karakter houden.

Het karakter van deze Portillo Malbec vindt zijn oor-
sprong in de ligging van de wijngaard, aan de voet van 
de Andes op meer dan 1000 meter hoogte. De gemid-
deld 30 jaar oude stokken moeten diep wortelen in de 
rotsachtige aarde om aan vocht en voeding te komen, 
dit geeft de wijn zijn rijkheid.

Inhoud: 750ml / Alcoholpercentage: 14% / Jaar: 2016

Heeft u een barbecue of maakt u wel eens chili 
con carne? Ga dan voor deze donkerpaarse Malbec, 
een ideale wijn bij deze gerechten. Ook rood vlees en 
kaas kunt u prima combineren met deze wijn.

Heerlijke smaken van kersen, framboos en aalbessen komen bijeen 
in deze donkerpaarse Malbec. Ook kunt u een tipje kaneel proeven 
en een pittige afdronk om lang van na te genieten. Harold Hamers-

ma’s De Grote Hamersma bekroonde deze wijn met een 8+

ALTO VALLE DE UCO - MENDOZA

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 49,99
incl. BTW

[winkelprijs €  53,70]



Druivensoort(en):

Vinificatie:

Ligging:

Kenmerken:

Spijsadvies:

Sauvignon Blanc

De druiven worden handmatig gesorteerd en zorgvuldig 
verwerkt. Voor de Portillo range wordt gebruik gemaakt 
van moderne technieken zoals verkoelde vergisting in
grote roestvast stalen tanks. Op deze manier komt de 
ware expressie van zuiver fruit naar voren.

De ontwikkeling en diversiteit van frisse fruitsmaken in 
de Portillo Sauvignon Blanc komen voort uit de ligging. 
hoog in de bergen profiteren de druiven van de koelen
nachten en warmen dagen.

Inhoud: 750ml / Alcoholpercentage: 12,5% / Jaar: 2017

Ben je dol op sushi, maar heb je geen idee welke wijn je 
hierbij drinkt? Ga dan voor de Portillo Sauvignon Blanc, 
die past met zijn sappige smaken en frisse aroma’s 
perfect bij sushi!

Een typische Sauvignon Blanc met gele, licht gouden 
kleur en een sappige smaak. Deze witte wijn is lekker fris 

en bevat aroma’s van groene appels, rijpe perziken 
en roze grapefruit.

Sauvignon 
Blanc

ALTO VALLE DE UCO - MENDOZA

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 49,99
incl. BTW

[winkelprijs €  53,70]



Salentein Barrel 
Selection

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 77,50
incl. BTW

[winkelprijs €  89,70]

Keuze uit Merlot, Malbec, Cabernet Sauvinon, Sauvignon Blanc 
of Chardonnay. Per doos 6 flessen.



Merlot

Druivensoort(en):

Kenmerken:

Spijsadvies:

Merlot

Inhoud: 1l
Alcoholpercentage: 13,5%
Jaar: 2016

Deze wijn is bij uitstek 
geschikt voor wildgerechten. Denk aan haas, fazant, 
patrijs 
of kwartel. Maar ook ree, hert en konijn. Ook kunt u deze 
wijn perfect combineren met
jonge kazen of paté.

Een fraaie, robijnrode Merlot uit de 
‘Barrel selection’ serie met aroma’s van rood fruit,

kruiden en cederhout. Fluweelzacht, met een 
mooie structuur, een perfecte balans en

een heerlijke afdronk.SALENTEIN BARREL SELECTION

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 77,50
incl. BTW

[winkelprijs €  89,70]



Sauvignon 
Blanc

Druivensoort(en):

Kenmerken:

Spijsadvies:

Sauvignon Blanc

Inhoud: 1l
Alcoholpercentage: 13%
Jaar: 2016

Maaltijdsalades met 
schaal- of schelpdieren worden met deze wijn 
een ware culinaire belevenis! Geitenkazen of 
(kruidige) Aziatische gerechten zijn ook
zeker het aanbevelen waard.

De Salentein Selection Sauvignon Blanc is een witte wijn 
met lichte bleekgele kleur. Hij bevat intense aroma’s en 

smaken van limoen, peren, vijgen en kruidige tonen
van witte peper en buxus. De smaak van de wijn is vol 

en sappig en heeft een perfecte structuur.SALENTEIN BARREL SELECTION

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 77,50
incl. BTW

[winkelprijs €  89,70]



Malbec

Druivensoort(en):

Kenmerken:

Spijsadvies:

Malbec

Inhoud: 1l
Alcoholpercentage: 13,5%
Jaar: 2016

De ideale malbec voor bij gegrilde vleesgerechten zoals 
hazenpeper. Probeer deze Barrel Selection ook lekker 
na de maaltijd, bijvoorbeeld met harde kazen.

U kunt zich bij deze wijn verheugen op een prachtig 
mooie lange afdronk, maar wacht! Geniet eerst van de heerlijke 
geuren en aroma’s van rood fruit, bramen, pruimen, chocolade 
en vanille. Deze malbec uit de Salentein Barrel Selection serie 

heeft eenmooie body en fruitig karakter.SALENTEIN BARREL SELECTION

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 77,50
incl. BTW

[winkelprijs €  89,70]



Chardonnay

Druivensoort(en):

Kenmerken:

Spijsadvies:

Chardonnay

Inhoud: 1l
Alcoholpercentage: 13,5%
Jaar: 2017

Uitstekende begeleider van visgerechten. 
Ga voor zeebaars, gebakken tong of gegrilde
tonijn, dit in combinatie met deze Chardonnay 
is pure verwennerij!

Een zeer elegante, zachte en romige wijn. De goudgele 
Chardonnay, uit de Barrel Selection serie, laat u optimaal 

genieten van de volle rijke aroma’s van tropisch fruit,
vanille, honing en een lichte toast.

SALENTEIN BARREL SELECTION

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 77,50
incl. BTW

[winkelprijs €  89,70]



Druivensoort(en):

Kenmerken:

Spijsadvies:

Cabernet Sauvignon

Inhoud: 1l
Alcoholpercentage: 13,5%
Jaar: 2016

Een heerlijke lamsbout met rozemarijn past perfect bij 
deze wijn. Ook malse biefstuk
van de haas of wildgerechten kunt u combineren met 
deze Cabernet Sauvignon.

Aroma’s van peper, zwarte bessen en vanille 
vormen de basis voor deze heerlijke, robijnrode 
Barrel Selection. Dit is een Cabernet Sauvignon 

met een elegante smaak en een lange, 
volle afdronk.

Cabernet 

SALENTEIN BARREL SELECTION

STEUN Z&PC HET RAVIJN
DANKZIJ DE AANKOOP VAN DRANK

Doos 6 flessen

Speciaal voor u

€ 77,50
incl. BTW

[winkelprijs €  89,70]

Sauvignon 

A



Bier pakket
Laat u ver  assen 

met diverse 
biersoorten

A Makkelijk & Bekend €30,00 
B Onbekend & Eens wat anders €40,00
C Winterwonderland & Feestdagen €50,00

Pakketten bevatten ongeveer 15 bieren.

Pakket A

€ 30,00 
(incl. BTW)

Pakket B

€ 40,00 
(incl. BTW)

Pakket C

€ 50,00 
(incl. BTW)

r  


