
In de maanden november en december organiseert Chiro Ter Plekke een overheerlijke cava-en wijnverkoop! Wij bieden u een 
Cava brut, Cava rosé,rode wijn en een witte wijn aan. Ideaal om uw voorraad voor de feestdagen aan te vullen. U kan per fles 
kopen of meteen een volledige karton met zes flessen. 
  Cava Brut:  € 8,50
  Cava Rosé:  € 9,50
  Rode wijn:  € 6,50
  Witte wijn:  € 6,50 
  Rosé wijn:  € 6,50
  Verdejo Frizante: € 7,00

Onderaan vindt u de bestelstrook. Gelieve de bestelstrook bij iemand van de leidingsploeg binnen te brengen. U kan eventueel 
ook een bestelling plaatsen via onze website of bij volgend e-mailadres: 
fien.cottenie@gmail.com 
 
Bestellen kan tot: woensdag 6 december. 

Ophalen kan na betaling op vrijdag 1 december  tijdens ons winterterras of op zondag 3 en 10 december van 17u tot 18u. 

!!! Per verkochte karton (zes flessen) krijgt het lid €2 korting op het inschrijvingsgeld voor kamp.

bestellijst om uw bestellingen bij te houden:
Naam brut cava rosé witte wijn rode wijn rosé wijn frizante totaal bedrag

Cava Brut/Rosé Witte wijn Rode wijn Rosé wijn Verdejo Frizante
L’ARBOC
stuivend fris aroma van 
groene appel en citrus. 
Ideaal aperitief, verfris-
send en eetlustopwekkend.
Kan perfect lichte, elegan-
te voorgerechten aan. Sa-
lades, oesters, schitterend 
bij sushi!

ELEGANCE CHARDONAY
Heerlijke aroma’s van 
exotisch fruit met abriko-
zen en perziken, verder 
aangevuld met de geur van 
vers gebakken brood en een 
vleugje vanille. Tijdens het 
proeven komen deze aroma’s 
mooi terug en merken we de 
complexiteit van de chardon-
nay. Prachtig, volle en lange 
afdronk maken deze wijn tot 
een pareltje

ELEGANCE MERLOT
Deze wijn heeft een prach-
tig robijnrode kleur met een 
fruitige neus van frambozen 
en aardbei, harmonieus 
gecombineerd met bloemige 
noties van rozemarijn.
De evenwichtige volle 
smaak met veel karakter 
en sappige tannines geven 
deze wijn zijn volle kracht.

Côtes de Gascogne 
De geur van deze wijn spet-
tert het glas uit! Kenmer-
kend zijn frisse fruittonen 
van klein rood fruit als 
framboos en wat rode ro-
zen. De smaak is droog met 
knisperende, smaakvolle 
zuren en fruitge aroma’s.

DOLCE BIANCO
semi sprankelende wijn, 
natuurlijk gemaakt van 
geselecteerde druiven uit de 
verdejo ras. Deze wijn heeft 
een zeer zoete smaak en 
zorgt voor een aangenaam 
gevoel in de mond door de 
lichte bubbels. 

BESTELSTROOK:

Belangrijk:
gelieve per ingediende bestelstrook slechts een betaling uit te voeren ( cash of overschrijven).
de betaling dient te gebeuren in naam van de besteller (naam op bestelstrook).
Overschrijven kan op KBC BE87 4678 1094 0194 met vermelding van naam + voornaam + cava/wijnverkoop.

Naam (besteller):    ...................................................................
Adres:  .................................................................................... 
  ....................................................................................
E-mail:  ....................................................................................

Naam lid: ..................................................................................

kruis aan: cash betaald   achteraf betalen via overschrijving of cash

aantal cava brut: .....
aantal cava rosé:  .....
aantal witte wijn: .....
aantal rode wijn: .....
aantal rosé wijn:  .....
aantal frizante:  .....

TOTAAL BEDRAG:  ............

CAVA - & WIJNVERKOOP
CHIRO TER PLEKKE


