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Meise, 2 januari 2016 

 
Uitnodiging 

Feest van de Vlaamse Wijngilde 

Zondag 31 januari 2016 
 

Aan de voorzitter en secretaris van de commanderijen van de Vlaamse 
Wijngilde 

 
Vooreerst wensen wij U allen een schitterend 2016 toe.  

 
Het nationaal comité heeft het genoegen u uit te nodigen op het Feest van de 

Vlaamse Wijngilde, op zondag 31 januari a.s. in Hotel Serwir te Sint-Niklaas. Na 
de vorige, zeer succesvolle edities, met als thema de zuidelijke Côtes du Rhône 

(2012), Champagne (2013), Duitsland (2014), Pessac-Léognan (2015) staat het 
Feest ditmaal in het teken van het boeiende wijnland Argentinië zowel met witte 

als rode wijnen.  
 

Het nationaal comité is bijzonder fier om een unieke vertegenwoordiging van 

een 20-tal domeinen te verwelkomen. De top van Argentinië is aanwezig zoals 
u uit onderstaande lijst kunt afleiden. De kwaliteit van de Argentijnse wijnen is 

het laatste decennium enorm toegenomen. Vandaag scoort Argentinië niet 
alleen sterk op internationaal vlak maar is het tevens een stevige concurrent 

geworden voor de Europese wijnen. Het Feest van de Vlaamse Wijngilde biedt 
dus een uitgelezen kans om vast te stellen tot wat Argentinië op dit moment 

op vlak van kwaliteitswijnen in staat is. Het zou jammer zijn die unieke kans te 
missen. 

 
De signalen die wij opvangen wijzen in de richting van een grote opkomst. Schrijf 

zo vlug mogelijk in om de uiterste inschrijvingsdatum van 24 januari te halen. 
U mag de inschrijvingen stelselmatig doorgeven, zolang de leden maar via de 

commanderij inschrijven. Na 24 januari zal een nieuwe mededeling volgen met 
bevestiging van uw inschrijvingen.  

 

Het thema Argentinië werd aangebracht door erevoorzitter Hugo Van 
Landeghem en we danken hem ook voor de aanwezigheid van diverse grote 

namen uit de Argentijnse wijnwereld (al dan niet uit de “French Connection”). 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Namens het nationaal comité, 
 

Gerard Van den Abbeele      Eric Merny 
Nationaal secretaris       Nationaal voorzitter 
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Volgende domeinen zullen aanwezig zijn: 
 

Dominio Del Plata     Chakana 
Diamandes      Cheval des Andes 

Colomé       Terrazas de Andes 
Etchart       Zuccardi 

Balesque de Baquedano    Bodega Rolland 
Clos de Los Siete     Bodega Cuvelier Los Andes 

Bodegas Monteviejo     Fabre Montmayou 
Rutini       Domaine Bousquet 

Catena       Masi Agricola-Corbec 
Altos Los Hormigas 

 

Locatie:  Hotel Serwir – K. Astridlaan 57 – 9100 Sint-Niklaas tel 03/778 05 11 
 

Programma: 12.30 u Verwelkoming door Nationaal Voorzitter Eric Merny 
      13.00 u Diner 

Menu 
    

HAPJES 
Rillette van eend, mangalica ham 36 maand 

Zanddeeg, crème au beurre van Ventresca tonijn 
Zoete aardappel, sjalot, handgerolde couscous 

********** 
EENDENLEVER 

Op Teppanyaki, pastinaak, Granny Smith, Manitol, rode sisha 
********** 

LIJNGEVANGEN ZEEBAARS 

Biotomaat, Chardonnay-azijn, yuzu, sesamcrumble 
********** 

DUROC DE BATALLE 
Solomillo, schorseneer, hanenkam, szechuan peper, fondant-aardappel  

********** 
KAAS  

********** 
DESSERT 

Biscuit, ganache, witte chocolade, framboos, tonkaboon, griekse yoghurt, 
basilicum,  

  
 

Prijs:  98 euro per persoon 
 

Betaling: door overschrijving op onze rekening: 979-0852046-03 Argenta 

tegen uiterlijk 20 januari 2015. (uiterlijke datum!) 
 

Inschrijving: tegen 20 januari inschrijven bij Karl: karl@commanderij.com 
(uiterlijke datum!) 

mailto:karl@commanderij.com

