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Nieuwsbrief april 2019
Beste wijnliefhebber
Eind deze maand het groot opendeurweekend / Cuvée Artistique van 25 - 28 april (zie flyer voor de
openingsuren). Volgende wijnboeren komen langs om hun producten voor te stellen:
-

Vrijdag 26 en zaterdag 27 april: Nadia Bourg van Domaine de La Madura (Saint-Chinian) en
Jehan de Woillemont van Château de Marmorières
Zaterdag 27 april: Peter Nijskens van Gloire de Duras (Sint-Truiden)
Zaterdag 27 april en zondag 28 april Mattia Scarbolo van Scarbolo uit Noord Italië
Zondag 28 april: Guido en Ann Verreyt van Domein Zwaeneberg (Voeren) en Jehan de
Woillemont van Château de Marmorières

In totaal kan je een 50-tal wijnen gratis proeven in verschillende prijscategoriën waarvan de helft
NIEUWE wijnen zijn. Nieuw zijn alvast de wijnen van Domaine Constant-Duquesnoy uit de Rhône.
Krachtige wijnen, gekenmerkt door een zekere elegantie en mooie fruitigheid. Daarnaast wordt het
gamma uitgebreid met 3 witte en een rode wijn van domein Scarbolo. Toppers!! Totnutoe was er
enkel een orange wijn in het aanbod. Van Château de Marmorières is er een bijkomende rosé en 2
extra rode wijnen. Jehan komt persoonlijk toelichting geven van vrijdag tot en met zondag. Trots om
nog een Côte du Rhône domein toe te voegen aan het aanbod, nl. Les Vins de Vienne. Dit domein
is een samenwerking van 3 wijnbouwers: Cuilleron, Villard, en Gaillard. Sublieme wijnen uit de
Noordelijke Rhône (Saint-Jospeh, Crozes-Hermitage, Condrieu, etc.) waarvan Anverres diverse witte
en rode wijnen in het gamma opneemt. En er zal nog meer zijn …. Reden genoeg om te komen
ontdekken tijdens Cuvée Artistique! Hopelijk mogen wij jou ontmoeten.
Na het opendeurweekend is Anverres aanwezig op ‘Antwerpen Proeft’ op 1 mei en 3-5 mei in de
Waagnatie met een selectie van Belgische en Franse wijnen.
Voor bijkomende vragen en opmerkingen, aarzel niet ons te contacteren.
PS: zondag 21 april is Anverres niet open (Pasen).
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