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Nieuwsbrief januari 2019

Beste wijnliefhebber,
We wensen u een culinair hoogstaand jaar toe met fantastische wijnen, geweldige ontdekkingen,
spannende avonturen en vooral een gezond 2019.
Vorig jaar was voor Anverres een Grand Cru jaar met tevreden klanten, verruiming van het aanbod
van Belgische en Franse wijnen en onze eerste wijnen daarbuiten, diverse beurzen, workshops,
de champagne- en wijnwandeling etc.
Wat gaat 2019 bieden?
-

-

-

extra aanbod van Belgische wijnen waaronder de wijnen van Aldeneyck (het Aldeneyck
gamma is nu beschikbaar en al in de loop van de volgende dagen op de site verschijnen)
vanaf het eerste kwartaal worden 2 domeinen uit de Rhône toegevoegd aan het gamma.
Een aantal Franse domeinen zullen uit het aanbod verdwijnen om plaats te maken voor
nieuwe.
extra specialty wijnen (niet Belgisch of Frans). Zo is er voortaan naast Vega Barcelona, een
tweede cava beschikbaar met een iets ander smaakpatroon maar nog steeds voor een prijs
onder de 10 euro. Deze cava is ook beschikbaar in flessen van een halve liter en rosé.
diverse cursussen en workshops. Er zal later op het jaar een cursus “Frankrijk” worden
aangeboden waar dieper wordt ingegaan op elke regio en het karakter van hun wijnen.
Ook dit jaar aanwezigheid op diverse beurzen, events en de champagne- en wijnwandeling.
…..

Workshops.
Op vrijdag 1 maart om 19.00 organiseren we een kaas en wijnworkshop waarin de verschillende
kaasfamilies gecombineerd worden met bijpassende wijnen. De prijs voor de workshop is 40 euro.
3 weken later op 22 maart is er een chocoladeworkshop. Verschillende types chocolade worden
gecombineerd met wijn. Naast zoete vooral ook frisse en krachtige wijnen. Kostprijs van deze
workshop is 50 euro.
Inschrijven voor de cursus of workshops kan via mail. Duurtijd van de workshop is ongeveer 3 uur.
Indien minder dan 8 personen inschrijven gaat de workshop niet door. Maximum aantal is 15
personen.

Kalender.
Hieronder vindt u een overzicht van de reeds bekende data van diverse opendeurweekends,
workshops, events etc.:
23 januari: start cursus initiatie wijn leren proeven (volzet)
23 en 24 februari: (klein) opendeurweekend Anverres
1 maart: Kaas en wijnworkshop
8 - 10 maart: Foire du Vin Sint-Niklaas
22 maart: Chocolade en wijnworkshop
25 - 28 april: Cuvée Artistique: opendeurweekend in aanwezigheid van diverse wijnboeren.
1 - 5 mei: Antwerpen Proeft
16 juni: Champagne- en wijnwandeling in Antwerpen
25 - 27 oktober: Cuvée Artistique: opendeurweekend in aanwezigheid van diverse wijnboeren.

Voor bijkomende vragen en opmerkingen aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Anverres
Elke wijn heeft zijn verhaal …
Bert De Jonghe
Zaakvoerder
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Kris Windmolders
Zaakvoeder & Sommelier Conseil
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