WIJNVERKOOP

ONZE WIJNEN

Cava Gran Duque Seleccion
Brut
Spanje, Penedès
Parellada, Macabeo & Xarel.lo

Terrasses de la Mer Rosé
Frankrijk, Languedoc
Cinsault & Muscat

Caprioles Blanc

Frankrijk, Languedoc (IGP Coteaux
d’Ensérune)
Chardonnay, Sauvignon Blanc &
Vermentino

Castelo do Sulco Reserva
Portugal, Lissabon
Touriga Nacional, Syrah & Tinta
Roriz (Portugese benaming voor
Tempranillo)

Hacienda Zorita
Tempranillo

Noord-Spanje, Castilla y Leon
100% Tempranillo

Deze Spaanse schuimwijn heeft een
lichtgele kleur en een fijne parelen.
De aroma’s zijn intens, fris en fruitig.
We ontdekken rijpe appel en toetsen van
vers brood, met een aangename afdronk.
Ideaal als aperitief, en lekker bij oesters.

Deze frisse roséwijn heeft een heldere
en lichte kleur. In de neus ontdekken we
intense aroma’s van kleine rode vruchten
zoals frambozen, en ene verrassende
geur van rozenblaadjes. Hele elegantie
mondstructuur, ideaal als aperitief of bij
slaatjes en barbecue.
Een Franse witte wijn uit de streek rond
Carcasonne, gemaakt van Chardonnay,
Grenache Blanc en Vermentino.
We herkennen zuivere, milde, zachte en
florale aroma’s. In de mond is het een
volle wijn met een goed evenwicht. Multiinzetbare wijn, perfect als aperitief of bij
een visschotel in de oven.
Deze Portugese rode wijn is sappig en
vol, met een goed evenwicht en een
lekkere houttoets. De wijn is gedurende 3
maanden gerijpt in nieuwe Franse eiken
vaten, en is nog minstens 2 jaar perfect
op dronk. Je kan hem schenken bij duif of
fazant, kruidige pastagerechten en stevige
stoofschotels.
Deze diep robijnrode Spaanse wijn heeft
heerlijke aroma’s van rijpe kersen in een
uitnodigende neus. In de smaak ontdekken
we veel zwart kruis en mooi vervlochten en
verfijnde houttoetsen. Het is een krachtige
rode wijn, die 10 à 12 maanden is gerijpt
in Franse en Amerikaanse eiken vaten.
Lekker bij een kaasplateau.

Beste zwaluwen, ouders, vrienden en sympathisanten,
Zoals elk jaar plannen we in het najaar een actie die geld in het laatje moet brengen.
Spelmateriaal aankopen, kosten aan onze tenten (herstel, vervangingen, ...), het
lokaal onderhouden/verfraaien en ga zo maar door, kosten immers veel geld,
zo plaatsten wij afgelopen jaar zonnepanelen. Omdat we het lidgeld (meer dan
de helft daarvan gaat immers al naar de verzekering en FOS) en het kampgeld zo laag
mogelijk willen houden, kunnen jullie best begrijpen dat we elk jaar iets extra moeten doen.
Daarom is de wijnverkooop voor onze eenheid echt van levensbelang!

Onze doelstelling
Als we uitgaan van de basisdoelstelling verlangen we van elk ingeschreven lid dat ze “ELK
minstens 6 FLESSEN” verkopen. Elk jaar hebben we een paar ferme kleppers die zelfs meer
dan 100 flessen verkopen! Ook dit jaar zijn er prijzen te winnen voor beste verkoper per tak!

De prijs en periode
Ons assortiment wijnen en cava werd dit jaar volledig vernieuwd, verandering van spijs doet
immers eten, of in dit geval drinken. Je kan dus vrienden, familie en/of collega’s opnieuw
verrassen met al onze nieuwigheden, meer details over de wijnen kunnen jullie terugvinden
binnen de folder.
Je kan de bestelling doorgeven door het bedrag over te schrijven op onze rekening :
BE40 0014 9451 4463, met duideluijke vermelding van de hoeveelheden wijn of cava. Op
een vergadering kan u altijd cash betalen bij Fret of Dingo. Indien de wijn vóór 2 december
besteld wordt, kan hij nog geleverd worden op 14 december, de laatste vergadering voor de
feestdagen dus.
Op 14 december ten laatste zouden wij ook graag alle eerste bestellingen afronden. De
wijnen kunnen echter het ganse jaar bijbesteld worden, ideaal voor een feest in de lente
of de zomer.

We rekenen alvast op jouw steun en danken je daarvoor bij voorbaat!

BESTELSTROOK
Naam ...................................... Ouder van................................................
Flessen Grand Duque (cava)
Flessen Terrasses de la Mer (rosé)
Flessen Caprioles Blanc (wit)
Flessen Castelo de Sulco (rood)
Flessen Hacienda Zorita (rood)

......... x € 9,- = €.........
......... x € 7,- = €.........
......... x € 7,- = €.........
......... x € 7,- = €.........
......... x € 9,- = €.........

TOTAAL € ..........................

