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, witte wijn, rode 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:
jonas1.vandeputte@gmail.com
Bestellen kan tot en met woensdag 7 december.
Ophalen kan na bestelling op zondag 4, 11 en 18 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/ PUPITRE

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

CUATRO RAYAS 4R
VERDEJO BLANCO
SPANJE

PRÉSERVER L’AVENIR
BELLE EPINE ROSÉ
MERLOT - LANGUEDOC GRENACHE SYRAH Een intense
LANGUEDOC

In de neus een delicaat
parfum van venkel en
hooi. Toetsen van citrus
in de smaak met
aangename zuren en een
lange afdronk.

granaatkleur met
aroma's van rood fruit
en kruiden. In de mond
is de wijn genereus en
warm, gedragen door
fijne tannines. Deze wijn
gaat over het algemeen
goed samen met
rundvlees, kalfsvlees of
pasta.

BESTELSTROOK:
Naam (besteller): …………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………
Naam lid: …………………………………………………………….

Kruis aan:

cash betaald

Zeer lichte rosé van
kleur. Assemblage van
Grenache & Syrah,
perfect uitgebalanceerd
tussen fruit, finesse en
frisheid. Ideale rosé
dorstlesser bij mooi
weer.

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
bubbel.

Aantal cava brut:
…
Aantal cava rosé:
…
Aantal witte wijn:
…
Aantal rode wijn:
…
Aantal rosé wijn:
…
Aantal frizante:
…
--------------------------------------------------------TOTAAL BEDRAG:
…
achteraf betalen via overschrijving of cash

