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Mede mogelijk gemaakt door 
 

 
 

 
 
Over Wijnen De Clerck  

 
Wijnen De Clerck is een familiale wijnhandel uit Kortrijk die werd opgericht in 1972. Zowel 
particulieren, horeca als bedrijven kunnen bij hen terecht voor originele en kwalitatieve wijnen uit 
de hele wereld en in elke prijsklasse. 
Hun gamma bestaat uit klassiekers en exclusiviteiten die aanzien woorden als dé referentie in hun 
land en wijnregio. In de ultramoderne en perfect geklimatiseerde gebouwen bewaren ze de wijnen 
in ideale condities. De vaste medewerkers met sommelieropleiding zorgen voor service en 
ondersteuning. Daarenboven hebben ze een unieke voorraad aan groot-formaatflessen tot 27l! 
 
Op zoek naar verzorgde relatiegeschenken? Wenst u iets origineels te geven aan vrienden, familie, 
collega's, werknemers, partners, ...? Wijnen De Clerck zoekt graag, samen met u, naar het perfecte 
geschenk op maat. 
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Soort wijn Wijnstreek Druif 

Valdo Millesimato Prosecco DOC: 
 
Fris en droog met fijne bubbels. De Glera-druif is de typische 
druif voor deze streek om Prosecco te maken. Treviso heeft 
zich als regio al meerdere malen bewezen als één van de fijnste 
voorbeelden van Prosecco.Valdo Spumanti, opgericht in 1926, 
was één van de eerste echte, professionele en commerciële 
wijnhuizen uit de regio. De bubbels worden trouwens 
geschonken in de meest prestigieuze restaurants en hotelbars 
in New York! 
 

Treviso 
 

 

Glera 
 

 

Il Pumo – San Marzano 2021: 
 
San Marzano is gelegen in Salento, Puglia en ligt zo'n 100m. 
boven de zeespiegel. Op deze hoogte en locatie profiteren de 
wijngaarden van de grote temperatuurverschillen tussen dag 
en nacht. Deze toegankelijke witte wijn is een blend tussen 
Malvasia en Sauvignon Blanc. Leuk tropisch fruit in de neus en 
een sappige aciditeit in de mond. Frisse stijl. 
 
 

Puglia 
 

 

Malvasia 
Sauvignon 
Blanc 
 

Timo Vermentino – San Marzano 2021: 
 
San Marzano is gelegen in Salento, Puglia en ligt zo'n 100m. 
boven de zeespiegel. Op deze hoogte profiteren de 
wijngaarden van de grote temperatuurverschillen tussen dag 
en nacht. Deze Vermentino rijpte gedurende 5 maanden in 
roestvrije stalen tanks om de frisheid van de druif extra naar 
boven te brengen. Floraal en elegant aroma met toetsen van 
citrus. Fris in de mond met leuke, subtiele toetsen van groene 
kruiden. 
 

Puglia 
 

 

Vermentino 

Montepulciano d’Abruzzo DOC Velenosi 2020: 
 
De Velenosi wijnen komen van de Abruzzo heuvels in de 
provincie Marche. De wijngaarden liggen 200 tot 300 meter 
boven zeeniveau, wat zorgt voor frisse en toegankelijke 
wijnen. In het glas: robijnrood van kleur met een frisse geur 
van bessen, aardbeien en rabarber. De smaak is bijzonder 
fruitig en soepel met een zachte, licht bittere afdronk. De wijn 
is nu reeds op dronk en kan dienen als een mooie passe-
partout, in goed gezelschap! 

Marche 
 

 

Montepulciano 
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Soort wijn Wijnstreek Druif 

Talo Primitivo di Manduria rosso – San Marzano 2020: 
 
Primitivo is één van de typische druiven uit Puglia, net zoals in 
Californië waar ze deze druif "Zinfandel" noemen. Primitivo di 
Manduria is de regio waaruit deze wijn komt. Letterlijk dus: 
Primitivo uit Manduria. De houtlagering van 6 maanden in 
Franse en Amerikaanse eiken vaten zorgt voor een intense 
wijn met veel geconcentreerd fruit. Mooie aroma's in de neus 
(rijpe kersen, pruimen gemengd met zoetere kruiden). Zacht 
in de mond met een volle smaak. Lekker bij stoofpotjes! 
 

Puglia 
 

 

Primitivo 

Susco Susumaniello – San Marzano 2020: 
 
Vergis u niet:  'Susumaniello' is wel degelijk de naam van de 
druif. Qua karakter schommelt ze tussen de rassen Primitivo 
en Negroamaro in: ze is minder alcoholisch en rijp dan de 
Primitivo en meer geparfumeerd dan de Negroamaro. De 6 
maanden houtlagering op Franse en Amerikaanse eik zorgt 
voor een intens floraal en fruitig aroma. Opvallend frisse zuren, 
mooi verweven tannines en een elegante lange afdronk. 
 

Puglia 
 

 

Susumaniello 

Giftbox Olijfolie: Arbequina + Picual: 
 
Las Doscientas, dat is Chileense olijfolie van topkwaliteit! De 
Arbequina (50cl) is een zachte olijfolie, die perfect past als 
aperitief met wat brood of bij fijne visgerechten en salades. De 
Picual (50cl) is eerder krachtig en kan zeer goed gebruikt 
worden in pittige salades maar ook bij (gegrilde) vlees- en 
visgerechten. Beide olijfolies kunnen zowel koud als warm 
gebruikt worden. Interessant om weten: de olijfolie heeft een 
zuurtegraad van max 0.2%, wat er voor zorgt dat bij het 
opwarmen, de aroma’s behouden blijven in plaats van te 
verbranden. 
 

Chili 
 
 

 

 
 
 



Stuur dit formulier ingevuld terug naar mathieu@jettielt.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naam: ........................................................................................... Telefoon: ..............................  

E-mail: ..........................................................................................................................................  
 

 Prijs Aantal Totaal (prijs) 

 3 flessen 6 flessen   

Valdo Millesimato Prosecco € 36,00 € 69,00   

Il Pumo Sauvignon Blanc € 27,00 € 51,00   

Timo Vermentino € 33,00 € 63,00   

Montepulciano d’Abruzzo € 28,50 € 54,00   

Talo Primitivo € 40,50 € 78,00   

Susco Susumaniello € 48,00 € 90,00   

 
 Pakket Aantal Totaal (prijs) 

Kennismakingspakket: 
1x Valdo Millesimato Prosecco, 

1x Il Pumo Sauvignon Blanc, 
1x Montepulciano d’Abruzzo 

€ 33,00 

  

 
 Giftbox (2 flessen) Aantal Totaal (prijs) 

Giftbox Olijfolie: Arbequina + Picual € 22,00   

 
TOTAAL   

 
Bestelde wijnen kunnen worden afgehaald op 19 december van 18u30 tot 20u. 

Betaling van de bestelling dient te gebeuren op het rekeningnummer 
BE71 9730 5284 9169. 

 

Italiaanse wijnactie JET Tielt vzw 
Bestelformulier 

 

        


