
Le Ballon Rouge
Breed toegankelijke rode wijn, gemaakt 

van Grenache, Cinsault, Merlot en 

Cabernet Sauvignon. De wijn heeft een 

fruitig karakter, is zacht van smaak met 

een aangename kruidigheid in de afdronk. 

Impressie van rijpe bosvruchten (vooral 

bramen en bosbessen) en specerijen (drop). 

Mooi rond en met een behoorlijke lengte in 

de afdronk.

Les Granges de Felines Rouge
Een fruitige rode wijn gemaakt van een 

drietal druivenrassen: Grenache, Merlot en 

Cabernet Sauvignon. De Grenache is een 

typische druif uit de Rhône en wordt ook 

veelvuldig aangeplant in de Languedoc. 

Het geeft de wijn z’n karakteristieke zwoele 

aroma van rode bessen en specerijen mee. 

De Merlot en Cabernet Sauvignon zijn 

twee typische Bordeaux-druiven en zorgen 

voor structuur in de wijn. Op deze manier 

ontstaat er een mooie mix tussen beide.

Salento Rosso “Ambasciatori”
Deze Salento Rosso is gemaakt van 

Negroamaro en Malvasia Nera, twee 

inheemse druiven uit de hak van Italië 

(Puglia). De rode wijn kenmerkt zich 

door de aroma's van rijp, zondoorstoofd 

fruit, specerijen, zachte tannines en een 

heel licht zoetje in de afdronk. Diverse 

gerenommeerde Italiaanse restaurants 

gebruiken deze wijn als huiswijn.
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WILBERT EN MARIEKE RIETVELD

Dit jaar hebben wij een uniek aanbod van bijzondere wijnen geselecteerd, in samenwerking met
Wijnimport Scheveningen. Deze wijnimporteur onderscheidt zich door haar klassieke, veelal
inheemse druivenrassen waarbij belangrijk is dat de wijnen op een ambachtelijke wijze zijn
geproduceerd. De wijnen die wij aanbieden zijn dan ook van uitmuntende kwaliteit en
zeer scherp geprijsd! En het mooiste is, met uw aankoop ondersteunt u rechtstreeks
het werk van Wilbert en Marieke Rietveld voor MAF in Indonesië.

 BESTEL SNEL    

NU SLECHTS  € 32,50
per doos

 OP=OP  

WIJNACTIE 2019 

BESTELLINGEN EN MEER INFO VIA:

tfcrietveld@solcon.nl

Les Granges de Felines Blanc
Deze witte wijn is gemaakt van Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Vermentino en Picpoul 

(inheemse druif). De druiven worden in 

de nacht geplukt om daarmee eventuele 

rotting te voorkomen en de wijnen des 

te meer frisheid en zuiverheid te geven. 

Fraaie aroma's van witte bloemen, buxus, 

citrus, grapefruit en groene kruiden. In de 

smaak lekker fris, levendig en crispy met 

een aangenaam bittertje in de afdronk. Zet 

je plateau fruits de mer met citroen maar 

alvast klaar. De Felines Blanc weet er wel 

raad mee...



Afhaalinformatie Wijnen MAF Rietveld 2019

Ophalen van bestelde wijnen:
Vrijdagavond 20 december van 19.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 21 december van 11.00 tot 12.00 uur.

Vlissingen, Marnixplein 31 (achterom via het kerkplein, parkeerterrein links)

Papendrecht, Veerweg 64

Geef uw bestelling door vóór donderdag 5 december via tfcrietveld@solcon.nl

Nu ook gemixte dozen mogelijk!

Betaling bij voorkeur contant.               6 flessen per doos
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GEMIXT
€ 35,00
PER DOOS




