
ROOD: Merlot IGP

Smaak impressie / serveertemperatuur
Intense rode kleur. Zeer fruitig, met volop
kersen en zwarte bessen aroma’s, aangevuld
met wat specerĳen. In de mond, fris in de
aanzet, rond, evenwichtig en goed
gestructureerd, met rĳpe tannines en een lange
finale. Serveren: 16°C. Bewaren: bedoeld voor
directe consumptie, binnen 1-4 jaar na de oogst.

Culinair advies
Traditioneel geschonken als begeleider van
verschillende vleeswaren, gegrild vlees, rustieke
en gekruide stoofpotten en rĳpe harde kazen.

Smaaktype
fris, medium vol, fruitig, rond, met
houtopvoeding.

Spinnaker Toso La GioiosaDuc de la Fôret
Producent: Négociant-Éleveurs Badet Clément & Cie.

Herkomst: Vin de Pays d’Oc, Languedoc, Frankrĳk

Producent Toso / Wĳnhuis La Gioiosa

Herkomst: Veneto, Italie

WIT: Chardonnay IGP

Smaak impressie / serveertemperatuur
Heldere gouden kleur. Volop fruit in de neus, in
het bĳzonder abrikoos, peer, hazelnoot en een
kusje van het hout. Structuur en smaak zĳn
complex, fris, aangenaam fruitig en
evenwichtig. Serveren: 10-12°C (in de zomer
kan het wat koeler). Bewaren: bedoeld voor
directe consumptie, binnen 1-2 jaar na de oogst.

Culinair advies
Heerlĳke wĳn als aperitief, op het terras, het
strand, bĳ recepties, feestjes, gourmetten,
steengrillen of barbecueën met vis en andere
(zee)lekkernĳen, maar ook bĳ landelĳke
buffetten, picknick en lunch, met gemengde
salades en/of vleeswaren. Kortom; een
complete wĳn die over bĳ geserveerd kan
worden.

Smaaktype
fris, licht, fruitig en elegant.

ROSE: Cinsault Rosé IGP

Smaak impressie / serveertemperatuur
Uitnodigende rosé kleur. Zeer fruitig in de neus,
met rood fruit in de hoofdrol (framboos,
granaatappel) en wat florale accenten. Op de
tong, eerst fris in aanzet en rond in de mond,
aangenaam fruitig en evenwichtig. Serveren:
10-12°C (in de zomer kan het wat koeler).
Bewaren: bedoeld voor directe consumptie,
binnen 1-2 jaar na de oogst.

Culinair advies
Deze wĳn is zeer geschikt als aperitief, op het
terras, het strand, bĳ recepties, feestjes, of bĳ
de barbecue. Daarnaast begeleid de wĳn zeer
goed bĳ een traditionele steak tartare of
Bouillabaisse.

Smaaktype
fris, licht, fruitig en elegant.

WIT: Sauvignon Blanc

Smaak impressie / serveertemperatuur
Heldere bleek groen/gele kleur. Volop fruit in de
neus en dan voornamelĳk citrusfruit. In de
aanzet groene appel zoals Granny Smith appel,
prettige zuren en goede mineraliteit. Deze wĳn
is verkwikkend en heeft een enorm goede
doordrinkfactor. Serveren: 6-8°C (in de zomer
kan het wat koeler). Bewaren: bedoeld voor
directe consumptie, binnen 1-3 jaar na de oogst.

Culinair advies
Heerlĳke wĳn als aperitief, op het terras, het
strand, bĳ recepties, picnick of lunch. Deze wĳn
excelleert bĳ klassiekers als salade met
geitenkaas en spek. Maar ook barbecueën met
vis en andere (zee)lekkernĳen.

PROSECCO: LA Gioiosa

Wĳnomschrĳving
La Gioiosa Prosecco Frizzante is zacht bruisend,
bloemig van geur en een pietsie zoet van
smaakt. De perfecte verbeelding van la dolce
vita. Prosecco komt voort uit het steile
heuvellandschap rondom het plaatsje
Conegliano, zo’n 50 kilometer pal ten noorden
van Venezia. Al eeuwenlang werd hier stille
witte wĳn uit de Prosecco-druif gemaakt toen
wĳnproducent Antonio Carpene op het idee
kwam van een mousserende variant. Zĳn
prosecco was een onmiddellĳk succes in de
elegante bars rondom de Piazza San Marco in
Venezia en van daar uit volgde een snelle
verspreiding over heel Italië.

Culinair advies
Als aperitief.

Smaaktype
Mooie frizzante met tonen van fris wit fruit zoals
appels
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Heerlĳke wĳnen, goed “geschonken”

Nu besteld, in juni in huis

Topwĳnen, al 10 jaar tevreden klanten

Volledige opbrengt naar Duchenne
Parents Project



Bo�led with care and filled with Bla Bla Bla,
Leaving it up to you to make the most of it.
All you have to do, is enjoy!!

Deze Franse wĳnen uit de Languedoc-Roussillon zĳn gemaakt
van speciaal geselecteerde druiven uit diverse wĳngaarden
van de Pays d’Oc. Door de verschillende bodemsoorten en
microklimaten krĳgen de wĳnen extra complexiteit.

LIMITED EDITION
MIXDOOS*:

3 x WIT + 3 x ROOD in 1 DOOS

€ 46,00
* ALLEEN Per doos van 6 verkrĳgbaar met daarin 3

chardonnay en 3 merlot

Bla Bla Bla

WIT: Chardonnay
Smaak impressie / serveertemperatuur
Mooie transparante, goudgele wĳn. Lekker veel fruit in de neus, met name abrikoos en peer. Een
vleugje hazelnoot en een hele subtiele hint van wat houtrĳping.
In de mond een aangenaam fruitige en frisse wĳn, perfect in balans.

Culinair advies
Geniet van deze toegankelĳke wĳn als ideale begeleider van zeevruchten, vis of gegrilde kip.
Maar bĳ uitstek de perfecte begeleider ter bevordering van de spraakpapillen…… Blablabla!

Smaaktype: fris, licht, fruitig en elegant.

ROOD: Merlot
Smaak impressie
Dieprode kleur. In de neus heerlĳk fruitig, met lekker veel kersen en zwarte bessen, en een vleugje
specerĳen.
Een sappige, ronde en evenwichtig wĳn die fris in de aanzet is. Mooie, rĳpe tannines en een lekker
lange finale.

Culinair advies
Uitstekende begeleider van gegrild vlees, stoofpotjes en rĳpe, harde kazen.
Maar bĳ uitstek de perfecte begeleider ter bevordering van de spraakpapillen…… Blablabla!

Smaaktype: fris, medium vol, fruitig, rond, met houtopvoeding.

Heerlĳke wĳnen, goed “geschonken”

Nu besteld, in juni in huis

Topwĳnen, al 10 jaar tevreden klanten

Volledige opbrengt naar Duchenne
Parents Project
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CADEAUPAKKET

YES WE CANNED!

2 x WestCoast IPA (Porseleinen Pony)
2 x Blond (Kleine Blonde Mariandel)
2 x Session IPA (Cock Robin)
2 x Tripel (Rocket to Uranus)

Onze bieren zitten dit jaar in blik.
Blikken zĳn lichter, compacter en
beter te recyclen. Een duurzame
keuze dus. En omdat blik geen licht
en lucht doorlaat is het ook nog
eens beter voor het bier!

Proost!

€ 25,00
Voor 8 blikken a 33cl
€ 10,48 voor het goede doel!

Heerlĳke bieren, goed “geschonken”
Stuk voor stuk ambachtelĳk gebrouwen bieren door brouwmeester Misaël van Leeuwen van Brouwerĳ Cattus uit Grootebroek. Brouwerĳ Cattus is ontstaan vanuit een uit de hand gelopen hobby van Misaël, zelf
achtvoudig Duchenne Heroes deelnemer. Zĳn omgeving werd zo enthousiast over de smaken van zĳn bieren, dat hĳ besloot om het groter aan te pakken. En dat was de start van brouwerĳ Cattus. Brouwerĳ Cattus
blinkt uit in zeer exclusieve smaken bier, gemaakt vanuit een eigenwĳze invalshoek op het brouwproces. Speciaal voor de Morrisbikers heeft Cattus vier kleppers van bieren gebrouwen die we met trots aan u
presenteren. Het bier komt van Cattus, de namen van ons. Namen die passen bĳ het karakter van de bieren en die allemaal gebaseerd zĳn op onze favoriete finishplaten tĳdens Duchenne Heroes.

Het hoeft niet altĳd hip, cool of high-

standard te zĳn. Soms wil je gewoon iets

meer Cock Robin. En soms wil je Cock Robin

jaar na jaar, dag na dag. Tot in het oneindige.

Een ultieme guilty pleasure. The Promise You

Made. Het is niet onze eigen finishplaat dit

keer. Wel de verzoekplaat die in 12 jaar

Duchenne Heroes in ons hoofd is blĳven

zitten. Je weet dat ie gaat komen, maar toch

ben je verrast. Net als deze session IPA. Fris,

spannend en - op veler verzoek - vooral erg

dorstlessend. Een lekkere zachte en subtiele

IPA. Net als die subtiele Robin uit de jaren 80.

Met zĳn Cock. Met een wat lager

alcoholpercentage is dit bĳ uitstek een

fantastisch zomerbiertje om stevige door te

drinken.

We schrĳven 2007. De eerste Duchenne

Heroes voor de Morrisbikers. Zeven (7) x

honderd (100) kilometer over de zwaarste

mountainbike-trails van de beneluxvoor de

boeg. Een serieuze zaak voor een serieus

goed doel. De strĳd tegen de ziekte van

Duchenne. Voor Morris! En iedere dag, aan

het einde van die 100 loodzware kilometers

wachtten daar “Kleine Blonde Mariandel” als

finishplaat uit de speakers van de

Morrisdraaiers. Als ultieme verlichting.

Uptempo, vrolĳk, fris en lekker. Zoals dit

helder bovengistend blond bier met een

lichte schuimkraag. Wanneer je dit bier goed

koud drinkt, is hĳ verfrissend en

dorstlessend. Perfect na een zware

inspanning. Net als die fantastische en ietwat

foute hit.

2021, het jaar van de aangepast editie.

Zonder toeschouwers is het een sobere

edite. Met 1,5 meter, mondkapjes en bier,

dat dan weer wel. Maar dan, na 10 jaar

afwezigheid is hĳ daar: de shiner. De

showpony. De porseleinen showpony. Het is

een lichtpuntje iedere dag. Een zweed met

een tik voor brabants carnaval. Een

vreemde eend in de bĳt. En dat is deze

Westcoast IPA ook in ons assortiment. Hĳ is

net even anders. Maar zie hem eens shinen!

Gedurfd, een beetje schreeuwerig maar

vooral opzwepend. Met deze Westcoast IPA

kom je wel in de stemming. Polonaise lopen

mag, voor 1 keer dan.

De lustrum-editie van de Morrisbikers bĳ

Duchenne Heroes. Zes mannen in een camper,

zeven dagen lang. Dan is goede smaak even

ver te zoeken. Dan ligt banale

kleedkamerhumor continue op de loer. Dan

komt Morrisbiker Matthĳs met een nieuwe

verzoekplaat: Rocket To Uranus. Een

extravagante (ruimte)reis op weg naar

onbekende plaatsen op zoek naar nog

onbekendere ontmoetingen. Het is een

(nogal) avontuurlĳke plaat. Net als deze

Tripel. Die gaat ook als een raket! Het is een

robuust en krachtig bier van hoge gisting dat

een moutzoete mondbeleving creëert met de

typische Cattus fruitige frisse afdronk. Ga

niet alleen op reis: drink dit bier samen met

vrienden of familie en geniet van het

moment. Lekker bĳ roodvlees of een volle

kaas.

Kleine Blonde Mariandel
Blond Westcoast IPA Tripel Session IPA

Porseleinen Pony Rocket to Uranus Cock Robin

SPECIFICATIES:

West Coast IPA/ 8% alc

IBU 80 / EBC 14

Schenktemperatuur: 5°

Deze bieractie is mede mogelĳk gemaakt door

SPECIFICATIES:

Tripel / 7,5% alc / CAT. S

IBU 30/ EBC 9

Schenktemperatuur: 8°

SPECIFICATIES:

Session IPA / 3,5% alc.

IBU 35/ EBC 12

Schenktemperatuur: 5°

SPECIFICATIES:

Blond /6,0% alc./ CAT. I

IBU 12 / EBC 20

Schenktemparatuur 6°

Elk glas dubbel goed geschonken! Met dit unieke bier steunt u de Morrisbikers in hun strĳd tegen de ziekte van duchenne.

NIEUW IN 2022!

http://www.morrisbikers.nl
https://koerspret.nl/
https://cattus.beer/

