Bestelformulier
Gelieve het formulier terug te bezorgen aan de juf,
uiterlijk tegen maandag 4 december 2017.
Dhr. en/of Mevr. : ………………………………………………..
Ouder(s) van: ……………………………………………………

Klas (oudste kind): ………………………………………………
GSM: ………………………………….………………………….
Wenst/wensen volgende bestelling te plaatsen:
Aantal
flessen

Aantal
kartons
(6 flessen)

Totale prijs
€

De wijnverkoop wordt jaarlijks georganiseerd door het oudercomité.
De opbrengst wordt gebruikt voor diverse
activiteiten van uw kinderen:
• jaarlijkse schoolreis
• bosuitstap
• educatief verantwoord sport-, spelen leermateriaal
•

…
Alvast bedankt voor uw steun!
Dit vak houdt u best bij als herinnering van
uw bestelling:
Aantal
flessen

Witte wijn
Rosé wijn
Rode wijn

Witte wijn

Porto

Rosé wijn

Gin: Meyer’s gin M1

Rode wijn

Cava: Pere ventura

Porto

Cava: Bienvenido

Gin: Meyer’s gin M1

TOTAAL:

Cava: Pere ventura

Totaal bedrag te storten op rekeningnummer:
BE77 7480 2296 3542 - KREDBEBB
Op naam van Oudercomité Kappaertschool

Aantal
kartons
(6 flessen)

Totale prijs
€

Cava: Bienvenido
TOTAAL:
Totaal bedrag te storten op rekeningnummer:

BE77 7480 2296 3542 - KREDBEBB
Bestelling af te halen op vrijdag 22 december 2017

Wijnverkoop
2017

Op naam van Oudercomité Kappaertschool

van 14u45 tot 16u30
Bestelling af te halen op vrijdag 22 december 2017
van 14u45 tot 16u30

Wijnen aan
winkelprijzen

Witte wijn:
Pellerin ‘Chardonnay’ Corsica 2015
Een expressieve en verfrissend type wijn met aroma’s van
rijp witgeel fruit gemaakt met de “koningin van de witte
druiven”.
Chardonnay!
Per fles: €7
Per karton (6 flessen): €40

Cava:
Pere Ventura - Primer brut
Een klassiek gebouwde, vooral op fraîcheur speculerende
cava, die opent met een lichtgele kleur en een wilde belletjeskolom. De mousse kraag blijft ook héél lang overeind.
Qua boeket: grassige start, gevolgd door kruisbes en limoen. Qua smaak: mooi droog gevinifieerd, met impressies
van rijpe kruisbes, groene appel, peer en citruszeste. Lange
afdronk.

Porto:
Burmester Tawny
Deze porto heeft een zoete lange afdronk en is lekker bij
kazen, paté of dessert. Fris, elegant en zoete smaak met een
lichte nuance van noten.
Per fles: €9
Per karton (6 flessen): €52

Per fles: €9,5
Per karton (6 flessen): €55

Rosé wijn:
Corbières Domaine Fontareche 2016
Assemblage van streekgebonden druiven. Expressieve aroma's van klein rood fruit met florale tinten. Een elegante
droge afdronk. Passe-partout genieter.
Per fles: €7
Per karton (6 flessen): €40

Rode wijn:
Corbières domaine Fontarèche 2016
Dit is een volle wijn, afkomstig uit de Languedoc-Roussillon
en samengesteld uit 35% grenache, 35%, carignan, 15%
mourvèdre en 15% syrah. Hij vertoont rijpe aroma’s van
donker fruit, pruim, kersen en heeft een afgeronde en lange
nasmaak.
Een excellente rode wijn!
Per fles: €7
Per karton (6 flessen): €40

Gin:
Meyer’s gin M1
Cava:
Bienvenido Primer - Brut
Deze mooie Cava is op dezelfde methode gemaakt als die
ze in Champagne gebruiken: de méthode Champenoise. De
frisse geur kenmerkt zich door uitbundige kruidige tonen.
De mousse is krachtig waarna er een licht droge, toch erg
fruitige smaak naar voren komt. Een heerlijk frisse en kruidige afdronk verleidt je steeds weer een volgende slok te
nemen.
Per fles: €8,5
Per karton (6 flessen): €50

Door de media-aandacht die de kiwibes kreeg naar aanleiding van de eerste grote oogst in 2013, namelijk meer dan
50 ton, rees het idee om te kiezen voor een nieuwe stijl.
Het resultaat is een zachte, fruitige gin die erg toegankelijk
is, zelfs voor de beginnende gin liefhebber.
Per bestelde fles gin krijg je er 2 flesjes tonic bij!
Per fles: €40

