
Ook is onze wijn inmiddels gebotteld en nu wachten wij op de etiketten om het gehele proces af te ronden. Daarna
gaan de flessen in de dozen, voorzien van eigen naam. 

Op zondag 21 november leveren wij de wijn, afkomstig van onze kavel gelegen op het kasteel court les Mûts, weer
uit op de Wijnboerderij in Soest in Nederland. Nadere informatie van tijden krijgt u nog te horen, maar schrijf deze
datum in uw agenda. Mocht u verhinderd zijn, probeer een oplossing te vinden (zoals thuis bezorgen) want de
Wijnboerderij houdt de wijn niet in bewaring! 

Thuis bezorgen 
Indien u niet aanwezig kan zijn om uw wijn op te halen op 21 november laat dit z.s.m. aan mij weten! De
mogelijkheid bestaat uw wijn bij u thuis te laten bezorgen maar dan heb ik wel het juiste bezorgadres en
telefoonnummer nodig. De verzendkosten hiervan zijn: bijv. 4 dozen, aangetekend en verzekerd €85, 6 dozen
€130 en 8 dozen €165.

Oogst
 Het is bijna zover, wij gaan oogsten!

De druiven zijn goed rijp en de machine gaat binnenkort over onze kavel om de druiven binnen te halen. Helaas zit
het romantische plaatje met de hand plukken, zoals wij vroeger op la Ferme du Mège wel deden, er niet meer in.
Mankracht is te duur geworden. Maar het gaat om de kwaliteit, en die is zeker aanwezig!!

Het Château Court les Mûts heeft jammer genoeg flink geleden in verband met de vorst.  Zoals ik altijd zeg "Natuur
haar wil is wet" en daar moeten wij het mee doen.

Al l iance Française

Ook dit jaar geef ik een lezing voor de Alliance Française Apeldoorn over de wijnen uit de Bergerac streek.
Datum 18 November om 19.30 uur. U bent ook van harte welkom maar wel even een email sturen naar mij voor
een reservering.

Soest  21  november 2021
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Tevens verzorg ik ook  Kerstpakketten dit jaar. Zie foto voorbeeld hieronder.
Pakket 1: Prijs: €45 (inhoud: één fles en 5 verschillende producten zoals paté, chocolade en wijn marmelade)
Pakket 2: Prijs: €49 (inhoud: 3 verschillende soorten flessen wijn uit Bergerac streek). 
U kunt ook een fles uit het pakket vervangen en bijvoorbeeld uw eigen fles erbij te doen. Mocht u geïnteresseerd
zijn, neem even contact met mij op.

Witte wi jn
 U weet vast wel dat wij nu ook een kavel met witte wijn Cabernet Sauvignon hebben uitgezet op het Château.

Inmiddels hebben al meerdere belangstellenden zich gemeld en krijgen dit jaar ook hun witte wijn uitgereikt.
Mocht u nog belangstelling hebben, meldt mij dit dan heel snel. De etiketten zijn nog niet gedrukt, maar ik hoop
wel begin oktober hiermee klaar te zijn.

Witte wijn leasing gaat op precies dezelfde wijze als de rode wijn. U krijgt een contract met een bijsluitend kavel
indeling. Maar het is niet mogelijk om bijvoorbeeld 6 stokken van wit en 6 stokken van rood te nemen. Dat is
logistiek te ingewikkeld. Uitsluitend minimaal 12 wijnstokken, prijs €195.

Bestellen :
Zoals altijd heeft u ook de mogelijkheid om dozen witte droge wijn te bestellen.
Kosten voor een doos zes flessen Château le Vigneaud €45.
Château Court les Mûts €54,00.

Kerstpakket
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Telefoon: 00 33(0)6 07 45 97 69
www.domainedeladame.com
Email: contact@domainedeladame.fr

Met vr iendel i jke groet ,
 Helena de jong  
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