Beste Sporting Burchters
Het eindejaar hangt in de lucht, de kerst en nieuwjaarsfeesten zijn weer op til.
Tijd voor wat lekkere wijntjes ...
Wij hebben voor u een kwaliteitsvolle, lekkere keuze gemaakt. De beschrijving
vindt u hierachter.
U kunt uw bestelling invullen op het bestelformulier onderaan.
Gelieve cash of per overschrijving te betalen bij bestelling.
De bestelling is enkel geldig na betaling. Zie hieronder de bankgegevens:

Rekeningnummer BE55 7512 0168 2844

-

AXABBE 22

Uw bestelling wordt klaargezet in de cafetaria.
Bestellingen die niet worden opgehaald worden door ons bewaard.
U kunt dan een afspraak maken om ze op een ander tijdstip op te halen of om
ze te laten leveren.
De opbrengst wordt gebruikt voor de verfraaiing van uw Club!
Daar toosten we op!

Uw bestelling: (De wijnen invullen op de achterkant)
Uw naam: .......................................................................................................................................................
Uw telefoonnummer: .....................................................................................................................................
Uw adres (straat & nr): ...................................................................................................................................
Woonplaats: ...................................................................................................................................................

U kan ook per email bestellen bij mark-verheggen@hotmail.com of temmerman.paul2@telenet.be

Cava Naveran • Método Tradicional • Brut Espécial • Barcelona • Spanje		
Lichtgele kleur. Aangename aroma’s van fruit met een toets van bloemen.
In de mond vol, droog en fris. Kortom een elegante en fruitige cava.

€ 9,95

Prosecco Rebuli • L’Angelo • Spumante Extra Dry		
Een bleek gekleurde spumante die een aangenaam gevoel geeft op uw gehemelte,
intens fruitig met een levendig en elegante smaak. Genieten, elk moment van de dag!

€ 9,95

Chardonnay • Viento Norte • Curicó Valley • Chili		
Strogele kleur met gouden accenten. Intense neus van ananas, peer en acacia bloemen.
Fris en sappig in de mond met noties van exotische vruchten in de afdronk.

€ 6,00

Pinot Grigio • Feudi del Duca • Umbrië • Italië		
Licht gele kleur. In de neus vind je licht fruitige aroma’s terug.
In de mond elegante smaken van nectarine, ananas met een vleugje bloesem.

€ 7,50

Merlot • Viento Norte • Curicó Valley • Chili		
Donker robijnrood met kersenrode reflecties. Intense neus van framboos, gedroogd
fruit, kruiden en geroosterd brood. Deze Merlot is complex, gebalanceerd en subtiel.

€ 6,00

Montepulciano d’Abruzzo • Feudi del Duca • Abruzzo • Italië		
Intense aroma’s van rijpe kersen en frambozen, met een toets cacao en specerij.
Weelderige textuur. Sappig, rijk en evenwichtig met een zijdezachte afdronk.

€ 7,50

Les Jamelles Classic • Clair de Rose • Vin de Pays d’Oc • Frankrijk		€7,50
Lichtroze kleur. Vleugje aardbei met een notie van framboos. Verfrissend en elegant.
Droge en ronde afdronk.

Aantal Wijnen

Prijs

Cava Naveran • Método Tradicional • Brut Espécial • Barcelona € 9,95
Prosecco Rebuli • L’Angelo • Spumante Extra Dry € 9,95
Chardonnay • Viento Norte • Curicó Valley • Chili € 6,00
Pinot Grigio • Feudi del Duca • Umbrië • Italië € 7,50
Merlot • Viento Norte • Curicó Valley • Chili € 6,00
Montepulciano d’Abruzzo • Feudi del Duca • Abruzzo • Italië € 7,50
Les Jamelles Classic • Clair de Rose • Vin de Pays d’Oc € 7,50
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