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Comte Paul Antonin
De historie van het schi!erend gelegen
domein gaat terug tot in het jaar 1202.
Nog steeds staan er originele elementen
van het oorspronkelijke kasteel op het
terrein van Robe" Vic. In 1905 kocht de
overgrootvader van de huidige eigenaren
het landgoed van 150 hectare en
hervormde het tot een modern wijnbedrijf.
Het ligt in het ha" van de Languedoc vlak bij
de stad Bèziers.
De huidige eigenaren, de broers Jerôme
en Bruno Vic, behoren tot de 5e generatie
wijnmakers van de familie Vic die het
landgoed beheren. Dat is ervaring!
Doel is om toegankelijke, maar kwalitatieve
wijnen te maken en dat is met de serie
Comte Bergon en Mas de la Source
uitstekend gelukt. Druivenstokken staan
aangeplant in de eigen wijngaarden op
een bodem van vulkanische oorsprong.
Prima uitstraling en een alledaagse
smaak zonder saai te zijn.

Blanc
Proefnotitie
Lekker sappig en fris droog
van smaak met rijpe appelen,
watermoloen, ananas
sinasappel, citrusfruit en een
lekker frisse afdronk.
Drinken bij
Uitstekend glas wijn bij vele
frisse en smaakvolle salades
of visschotels.
Druivenrassen
70% Grenache Blanc,
30% Vermentino

Rosé
Proefnotitie
Fijne lichtvoetige rosé.
Framboos, frisse tonen
en een sappige afdronk.
Drinken bij
Uitstekend als aperitief met
kleine, pi!ge hapjes. Maar ook
prima bij zomerse salades
wit vlees en pasta.
Druivenrassen
60% Grenache,
40% Cinsault

Rouge
Proefnotitie
Aardbeien, rode bessen kersen,
aangenaam lichtvoetig, rond
en zacht.
Drinken bij
Een goede begeleider van
koude voorgerechten,
charcuterie en licht gekruid,
gegrild vlees.
Druivenrassen
50% Merlot,
30% Grenache,
20% Cabernet Sauvignon

Merci Beaucoup!
De opbrengst van de wijn gaat naar de stichting
Roparun, waar de Almeloopers zich al 10 jaar
lang voor inze!en. De stichting Roparun Palliatieve
Zorg zamelt geld in om projecten te ondersteunen
voor kinderen en volwassenen met kanker.
We trachten leven toe te voegen aan dagen, waar
geen dagen meer kunnen worden toegevoegd
aan het leven.
Dankzij de ondersteuning van de Roparun zijn
verschillende hospices en inloophuizen geopend.
In onze regio steunt Roparun onder meer
Trivium Meulenbeltzorg in Borne/Almelo,
inloophuis Almelo, de Twentse ziekenhuizen en
de kinderwens ambulance.
De Almeloopers hebben de afgelopen 9 jaar maar
liefst € 325.000,- bijeengebracht voor de Stichting
Roparun Palliatieve Zorg.
Het mo!o van de Almeloopers is
‘Uw geld voor kwalitijd’.

www.almeloopers.nl

