CAVA - & WIJNVERKOOP
CHIRO TER PLEKKE
In de maanden november en december organiseert Chiro Ter Plekke opnieuw onze overheerlijke cava-en wijnverkoop! Wij
bieden u een Cava Brut, Cava Rosé, rode wijn, witte wijn ,rosé wijn en Verdejo Frizante 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:
delphinebourgois@hotmail.be
Bestellen kan tot en met woensdag 4 december.
Ophalen kan na bestelling op zondag 1,8 en 15 december van 17u tot 18u, in de chirolokalen.
!!! Per verkochte karton (zes flessen) krijgt het lid €2 korting op het inschrijvingsgeld voor kamp.
Hieronder vindt u een bestellijst om uw bestellingen bij te houden:
Naam
Cava brut
Cava rosé
Witte wijn
Rode wijn
Rosé wijn
Frizante

Totaal bedrag

Belangrijk:
gelieve per ingediende bestelstrook slechts één 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
Cava Brut/Rosé

Witte wijn

Rode wijn

Rosé wijn

Verdejo Frizante

L’ARBOC

COTES DE GASCOGNE

BORDEAUX CHÂTEAU
LE MARIN
De elegante, rijke geur

ROSE CINSAULT
LANGUEDOC

DOLCE BIANCO

Stuivend fris aroma van
groene appel en citrus.
Ideaal aperitief, verfrissend en
eetlustopwekkend.
Kan perfect lichte,
elegante voorgerechten
aan. Salades, oesters,
schitterend bij sushi!

Grandioze sauvignon
blanc met een rijke geur
en smaak. De tong
wordt gestreeld door
heerlijk gul en
beklijvend rijp fruit
(grapefruit, kruisbes).
De finale is lang en
kristalzuiver, met een
hint van limoen. Dit is
puur wijngenot!

en smaak van rode
vruchten domineert.
Deze wordt ondersteund
door hints van eik en
kruiden. Geniet van deze
wijn met karakter of bij
vleesgerechten, grill of
milde kazen.

Fijne neus met exotisch
fruit (pompelmoes,
mango) en een vleugje
framboos. Vol van
smaak; een sappig en
goed gebalanceerd
wijntje met fris fruit in
de afdronk.

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.

