Youth for Youth
Wijnactie 2018

Beste wijnliefhebber,
‘Bijgaand vindt u de selectie wijnen voor de Youth for Youth-wijnactie 2018. De Youth for Youthwijnen van dit jaar heb ik met zorg uitgekozen en vallen hoogstwaarschijnlijk bij iedereen goed
in de smaak.
Vanzelfsprekend werk ik graag mee aan de wijnactie van Youth for Youth. Ik draag dit initiatief
persoonlijk een warm hart toe. Dankzij de speciale prijs die Youth for Youth voor de wijnen
betaalt komt er minimaal € 10,- per doos ten goede aan de Youth for Youth-projecten.
Ik ken het initiatief al jaren en heb al eens eerder met groot succes de wijnen mogen leveren.’
Joost van den Hurk, eigenaar Wijnkoper Van Dop
Huisleverancier en sponsor van Cartouche
Over Wijnkoperij van Dop
Een begrip in Voorburg. Een instituut zo je wilt.
Zo is Wijnkoperij van Dop, al meer dan 50 jaar, eigenlijk het best te omschrijven.
Drie jaar geleden heb ik, Joost van den Hurk, Wijnkoperij Van Dop overgenomen. Mijn kennis
van wijn komt eigenlijk uit mijn horeca periode, ik heb bij diverse toprestaurants gewerkt
(Hoefslag Bosch en Duin, Zwethheul Delft en Savelberg Voorburg). Daar heb ik geleerd wat
wijn is. Daarna heb ik voor 2 grote wijnimporteurs gewerkt waarvoor ik de verkoop van wijn aan
horeca heb gedaan, vanaf eetcafés tot Sterrenzaken.
Het assortiment is grotendeels gebleven zoals het was, echter zijn er ook behoorlijk wat nieuwe,
moderne wijnen bijgekomen.
Het gaat goed met Wijnkoper van Dop.Door de cursussen, proeverijen en steeds vernieuwende
gave wijnen, groeit Wijnkoperij van Dop in de regio!
Kom snel langs! Er staan altijd zo’n 20 flessen open om te proeven!
PS Graag verzorgen ij een mooi kistje wijn voor uw relatie’s de komende tijd.
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Leyenda
Sauvignon
Blanc

Leyenda
Merlot

Viognier
Bertholets

Gebied:
Spanje, Valencia

Gebied:
Spanje, Valencia

Gebied:
Frankrijk, Pays d'Oc

Heerlijke aperitiefwijn,
groene appeltjes, veel
passie en perzik.

Echt een goed glas, mooi
rijp rood fruitconcentraat,
bosbes tabak, vanille, niet
teveel tannines.

Rijke en zwoele wijn,
tropisch rijp fruit, mooie
nasmaak met lengte!

Geen hout, en niet teveel
frisse zuren, sappig vooral! Zachte wijn, aperitief

Mooie combi met
Aziatische gerechten door
de rijkdom van wit fruit.
Mooi voorbeeld van
Viognier-druif!

€ 39,per doos

€ 39,per doos

€ 49,per doos
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Marselan
Bertholets

Rioja
Reserva
LAN

Trapiche ‘Melodias’
Winemaker selection

Gebied:
Frankrijk, Pays d'Oc

Gebied:
Argentinië, Mendoza

Gebied:
Spanje

De Marselan druif is een
kruising tussen Cabernet
Sauvignon en Grenache.

Moderne Chardonnay!

Geweldige wijn uit 2011,
16 maanden houtrijping,
daarna nog 24 maanden
rusten in de kelder.

Tannines, maar fijne en
zachte tannines, klein
beetje houtlagering.
Vijgen, leer, zachte wijn
vooral, mooie lengte, echt
een goed glas!

€ 49,per doos

Crème brulee met goede
frisheid, 50% rijpt in Frans
en Amerikaans houten
vaten, de andere 50% in
roestvrijstalen tanks.
Niet een wijn dus met een
overdaad aan boter en
hout maar de
hedendaagse stijl, combi
fruit, frisheid en hout.

€ 59,per doos

Donkerrood van kleur,
Geur van vanille en
specerijen. In de mond is
het een volle wijn, vlezig
en met veel structuur.
Eentje van de oude
stempel!

€ 59,per doos
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Clos des Angels
Cava Brut

Procedure Wijnactie
2018
Allereerst natuurlijk hartelijk dank voor
uw interesse in en ondersteuning van
Youth for Youth.
Bestellen is
mogelijk tot
Zaterdag 1 december
Indien u een of meerdere dozen wijn bij
een deelnemer of commissielid heeft
besteld en betaald
kunt u uw bestelling,
tenzij anders afgesproken,
vanaf 15 december
bij hem/haar afhalen

Gebied:
Spanje
Romige, zachte en tegelijk verfrissende
Cava, Gemaakt op de Champagne
methode met 2e gisting op fles.
Elegante wijn.

Youth for Youth wenst u veel
wijngenot!

€ 25,per 2 fl.

