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1993-1994
De grote Franse wijnen mogen niet
ontbreken en het jaar wordt ingezet met
een proeverij van Pomerol. Voor het eerst
wordt er geen echte wijn geproefd in
Cognac en Pineau de Charentes.
De rest van de wereld wordt verkend in
Cabernet Sauvignon in de Wereld.
Voor de tweede keer vindt het
Kapitteldiner plaats in Restaurant d’
Itterpoort in Bree.
In Dessertwijnen wordt Franse zoete wijn
en Champagne geproefd.
En het seizoen wordt afgesloten met
Vakantiewijnen uit Eigen Kelder.

Op onze website worden
gedurende dit jubileumjaar bij
elke Jubileumflash alle verslagen
van twee seizoenen toegevoegd.
Zie Website onder Archief (de
groen gekleurde jaren)

Programma 2020 – 2021
Net als de horeca hebben wij
enige voorbereidingstijd nodig
en moeten locaties vastgelegd
worden
Wij hebben uitgaande van het
veronderstelling dat we na 1 mei iets
kunnen organiseren enkele
activiteiten geprikt
Noteer dus in je agenda:

2007-2008
Danny (B) wordt lid. In Lokale wijnen
komen Italiaanse IGT’s en Franse VDP’s op
tafel. De proeverij Bordeaux brengt ons
zowel toppers als minder bekende wijnen.
Monocepages toont dat Syrah en
Chardonnay verrassend en heel
verscheiden te voorschijn komen in de
hele wereld. Jos (T.) presenteert ons een
hele reeks Grappa’s. Het Kapitteldiner
vindt terug in Restaurant d’ Itterpoort in
Bree plaats en wordt afgesloten met …
Limoncello en Grappa.
In Bourgogne en Zuren maken we kennis
met de Bourgogne (als voorbereiding op
de Wijnreis) en wordt geëxperimenteerd:
er wordt 2 g. wijnsteenzuur aan de wijn
toegevoegd om te kijken wat zuren met
deze wijnen doen.
41 Wijnvrienden nemen deel aan de 3daagse Wijnreis naar de Bourgogne.
Het jaar wordt afgesloten met een bezoek
aan de Geitenboederij Ommersteyn en
aansluitende Barbecue.

-

Vrijdag 7 mei – 20.00 uur
Proeven voor Promotie
Zondag 30 mei – 18.00 uur
Kapitteldiner
Zondag 20 juni – 16.00 uur
Zomeractiviteit

Uiteraard onder voorbehoud van
evt. beperkende coronamaatregelen

Het archief is bijna volledig
…. Hoog tijd om opnieuw te beginnen!

