
COMMANDERIJ BRUSSEL 
Uitnodiging Nationale Proeven 

Meester & Grootmeester wijnproever 
Hotelschool Campus Wemmel  

Restaurant Norrland 
 

Groot-Bijgaarden , 2 oktober 2016 
Aan de Voorzitters, Wijnmeesters,  
en Secretarissen van de Commanderijen van de Vlaamse Wijngilde, 
 

Commanderij Brussel en het Nationaal Comité van de Vlaamse Wijngilde hebben het genoegen u 
uit te nodigen op de Nationale Proeven die zullen plaatsvinden op zondag 13 november 2016, in  
de Hotelschool Campus Wemmel,  Zijp 14-16 te 1780 Wemmel (www.campuswemmel.be). 
 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 
 08.30u Aankomst van de organisatoren 
 09.30u Aankomst van de wijnmeesters-schenkers in de proefzaal 
 10.00u Aankomst van de deelnemers, wijnmeesters-toezichthouders en sympathisanten 
 10.30u Start van de proeven 
 11.30u Einde van de proeven 
 12.30u Proclamatie door de nationaal wijnmeester, Eddy Sarlet 
 12.45u Receptie met heerlijke hapjes 
 13.30u Lunch 

 

Gedurende de proeven zullen er frisdranken, koffie en bier ter beschikking zijn.  
We voorzien een receptie met champagne van het uitstekende champagnehuis Remue Gaspard, 
Brut Tradition en heerlijke hapjes. 
 
Volgend menu met passende wijnen wordt bereid door de leerlingen van de Hotelschool: 
 

Gelakte Deense kabeljauw, knolselderij en girollen  
Riesling Weingut Leth Wagramterrassen Oostenrijk 2014      ( 25€ )  

**** 
Fazant op Brabantse wijze “versie Campus Wemmel” 

Domaine du Pesquier AC Gigondas  2013     (30€ )  
**** 

Appel, Chocolade, Vanille, Hazelnoot 
Koffie, thee of deca 

 Deelname aan de nationale proeven is kosteloos. 
 Voor de receptie vragen wij een bijdrage van 10€ aan de deelnemers, aan de medewerkers 

van de nationale wijnmeesters en de leden van het N.C.  
Sympathisanten betalen 20€.  

 Deelname aan de lunch bedraagt 40 €.                                                                                                 
Vrije keuze van de voorgestelde wijnen aan bovenvermelde democratische prijzen per fles.  

 Alle dranken en wijnen zullen bekomen worden door het inruilen van drankbonnetjes aan de 
bar; de Hotelschool wenst niet dat de leerlingen zich met geld bezighouden. 

 Gelieve per commanderij in te schrijven ten laatste op woensdag 02 november aan de hand 
van het bijgevoegd inschrijvingsformulier. 

 
Wij hopen u talrijk te mogen begroeten op 13 november! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Erik De Schepper, voorzitter Commanderij Brussel 
Eddy Sarlet, nationaal wijnmeester  
 

 

http://www.campuswemmel.be/

