Proeverijen in Woudenberg
vrijdag 20:00 tot 23:00
3 november 2017

Kies je eigen Vinites wijn

Onder leiding van gast vinoloog Bram
Engbers gaan we wijnen proeven van
importeur Vinites. Maak je eigen keuze op
vinites.com en laat vooraf weten welke wijn
je deze avond wilt proeven.

12 januari 2018

La Tour de By 2016-1975
We gaan verschillende jaargangen van La
Tour de By proeven. Van de jongste uit
2016 via verschillende jaren terug tot
1975. Hoe zou deze Bordeaux zich
ontwikkelen door de jaren heen?

9 februari 2018

Ciu Ciu: Biologische wijn uit Le Marche
Ciu Ciu uit Le Marche is zo'n vakantie
ontdekking die je gelijk met iedereen wilt
delen. Ze maken uitsluitend biologische wijn
van hoog niveau die helaas niet in Nederland
te koop is.

22 maart 2018

Rioja

Een proeverij volledig in het teken van de
Spaanse Rioja. Jove, Crianza, Reserva en
Gran Reserva zijn hier de toverwoorden.
We gaan ze natuurlijk allemaal proeven.

20 april 2018

Het grote genieten met wijnen van Zeni
Een proeverij volledig in het teken van de
wijnen van Zeni. Denk hierbij aan
Chiaretto, Lugana, Ripasso, Amarone,
Reciotto, Passito. Doe je ogen dicht en
geniet.

18 mei 2018

Wijn studiereis en Schlenderweinprobe
Wijngaard Aan de Breede Beek, Nijkerk
19:30 aldaar verzamelen.

1 juni 2018

Hieperderpiep voor de 49ste keer
Eduard wordt 49 en dat gaan we natuurlijk
vieren met een uitstekende selectie.

29 juni 2018

Chardonnay all over the world
Één van de meest voorkomende witte
druivensoorten is de Chardonnay. Tijdens
deze proeverij gaan op zoek naar de
smaakverschillen in verschillende landen.
Een leerzame witte reis rond de wereld.
Voor meer informatie, prijzen, adressen
en aanmelden;
www.lespetitscrus.nl/agenda

Proeverijen in Amersfoort
(locatie Hoevelaken)
donderdag 19:30 tot 22:00
12 oktober 2017

Afscheidsproeverij Jan Schildmeijer
Na 32 jaar gaat Jan van zijn 'oude-dag'
genieten. Een afscheidsproeverij in stijl.

7 december 2017

Amarone Della Valpolicella

We gaan verschillende vormen van
Amarone proeven en vergelijken. Een
rode wijn uit Veneto waarbij de
geplukte druiven te drogen worden
gelegd voordat ze geperst worden.
Een niet te evenaren wijn.

8 maart 2018

Workshop olv Richard Bos, Nederlandse
Wijnmaker in Meursault, Bourgogne
Richard Bos komt deze avond over uit
Meursault om ons onder zijn leiding zijn
heerlijke wijnen te laten proeven. Hij zal
ons alles vertellen over zijn wijn en de
wijnen van de Bourgogne.

7 juni 2018

Alto Adige

Een relatief onbekende wijnstreek in
Noord Italië waar van de Lagrein en
Grauvernatsch druif de meest bijzondere
wijnen worden gemaakt.

