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KAASSCHOTEL
(Hoofdgerecht 250g)

11€
per persoon

Een mooie selectie van 5 à 6 kazen met fijne garnituur. 
Gepresenteerd op bordjes per 2 personen. Deze kaas-
schotels worden samengesteld in samenwerking met 
slagerij Vandevelde. Coronaveilig gemaakt en verpakt. 

een gezellig avondje thuis met enkele
gekozen wijntjes en een overheerlijke...

WIJNTIP bij de kaasschotel!
WIJN NR  17 - € 6,95 / FLES
WIJN NR 20 - € 6,25 / FLES



CHARLES POUGEOISE CHAMPAGNE 
BLANC DE BLANCS BRUT PREMIER CRU

1 € 26,95
per fles

Frankrijk / Champagne

De wijngaarden van Champagne Charles Pougeoise 
zijn uniek. 10 Hectares wijngaarden in Vertus, een      
Premier Cru dorp in het hart van de Côte des Blancs, 
de bakermat van chardonnay.

Fris en fruitig in de neus. Accenten van bramen, thijm en 
pruimen. Goede aciditeit en aanwezige zuren. 

Aangenaam fruitig in de mond gevolgd door een

aanhoudende afdronk.

100% Chardonnay

Mousserend

Méthode Traditionnelle, Min. 15 maanden 
“sur lattes” voor de “prise de mousse”

Aperitief, oesters, fruitdesserten.

GALES ‘CUVÉE PREMIÈRE’ ROSÉ BRUT2 € 15,85
per fles

Luxemburg

Traditionele behandeling van Pinot Noir druiven levert 
deze mooi uitgebalanceerde mousserende wijn op met 
fijne, lang aanhoudende belletjes. 

Een zacht romige mousse en vriendelijke smaak van fram-
boos en aardbei zorgen voor een opwekkende fraîcheur. 

Durf deze bubbels eens te schenken bij 
een feestmaal.

100% Pinot Noir

Mousserend

Méthode Traditionnelle, vergist in inox,
tweede gisting op fles, 18 maanden “sur lattes”

Aperitief, tapas, feestelijke gelegenheden, bavarois

COLPASO SPUMANTE3 € 13,95
per fles

Italië / Sicilia

Een Spumante met fijne, zachte bubbels en een frissen 
fruitige neus met toetsen van citrus en bloemen.

In de mond zeer goed uitgebalanceerd, zacht met een 
verfrissende zuurtegraad en spectaculaire fruitige tonen.

Top bubbels als aperitief, maar ook bij 
de maaltijd. Prachtige fles

Grillo

Mousserend

Méthode Charmat

Aperitief, bij feestelijke gelegenheden, 
oesters, zeevruchten, ...

BUBBELS ALS
APERITIEF OF
ALS CADEAU.
FEESTPAKKET
COLPASSO SPUMANTE
DARNET CHARDONNAY - VIOGNIER RÉSERVE 2019
DARNET MERLOT - CABERNET RÉSERVE 2017
3 heerlijke flessen in een mooie verpakking

€ 33,25
3 flessen



O’SUD CHARDONNAY 20194 € 6,25
per fles

Frankrijk / Languedoc

Zuivere Chardonnay, medium-body, fruitige aroma’s

met een exotische toets, evenwichtig geheel met een

verfrissende en aanhoudende afdronk.

100% Chardonnay

Expressief Wit

Traditionele vinificatie in inox met
temperatuurcontrole

Diverse salades, kip, lichte visgerechten,
mosselen, asperges,... 

TOURAINE ‘SAUVIGNON BLANC’ 
2018 - DOMAINE GIBAULT

5 € 8,25
per fles

Frankrijk / Loire

Licht heldergele kleur met groene refelecties. Aroma’s

van kruiden, vuursteen, cassisbladeren. Uiterst zuivere

Sauvignon blanc.

Zeer expressief met een mooie mondvulling.

Evenwichtig met een lange finale. Als klein broertje

van de Sancerre een koopje!

Sauvignon Blanc

Fris, Fruitig Wit

Aperitief, terraswijn, gerookte vis, mosselen,
oesters, geitenkaas, asperges, . . .

DARNET CHARDONNAY - VIOGNIER       
RÉSERVE 2019

6 € 8,95
per fles

Frankrijk / Languedoc

Mooie gouden kleur. Edele en subtiele aroma’s van 
kamperfoelie, acacia en citrus. Prachtig uitgebalanceerde 
wijn, licht vettig in de mond. Een toppertje!

Chardonnay, Viogner

Vol Wit

Deels in inox cuves, deels 12 maanden
op eikenhouten vaten

Gegrilde vis in saus, hartige pastei, wit vlees
of harde kazen

LITTLE JAMES BASKET PRESS 
BLANC 2019 - CHÂTEAU DE SAINT COSME

7 € 9,60
per fles

Frankrijk / Côtes du Rhône

De Little James Basket Press is een combinatie van rijke, 
fruitige Viognier en minerale Sauvignon blanc. De perfecte 
mix!. In de neus sappig wit fruit, dat met de tijd exotischer 
wordt, een spoortje sinaasappelschil en een tikkeltje 
kruidigheid. In de mond ook heel overtuigend met sappige 
abrikoos, mango, peer, appel. En een vleugje frisse

citrusvruchten, harmonieuze wijnzuren en presente

mineralen.

Viogner, Sauvignon Blanc

Expressief Wit

Rijping op inox vaten

Mooi bij blauwe kazen, kaasfondue, asperges,
vegetarische quiche

WITTE WiJN
& ROSÉ



MÂCON-FUISSÉ 2019 - CHÂTEAU 
VITALLIS

8 € 14,20
per fles

Frankrijk / Bourgogne

Goudgele kleur met groene reflecties. Aroma’s van fruit, 
bloemen en citrusvruchten. Frisse aanzet, gevolgd door 
een expressieve smaak van fruit en mineraliteit, uitstekend 
evenwicht en een aanhoudend afdronk.

Chardonnay

Expressief Wit

Pasta met zeevruchten, vis in blanke botersaus, als
aperitief of om van te genieten op een terrasje

POUILLY-FUMÉ 2017 - DOMAINE 
DE MALTAVERNE

9 € 16,95
per fles

Frankrijk / Loire

De wijn heeft een licht gele kleur met groene reflecties. 
In de neus vinden we aroma’s van granny smith appel, 
citrusvruchten, kruisbes, buxus en vuursteen. In de mond is 
deze wijn fris en fruitig. De mineraliteit zindert nog even na. 
Een zeer mooie Pouilly-Fumé.

Sauvignon Blanc

Expressief Wit

Aperitief, mosselen, asperges, terraswijn,
diverse salades al dan niet met geitenkaas,
koude visschotels, ham met meloen, etc.

SAINT-ROMAIN ‘COEUR DE ROCHE’ 
2016 - DOMAINE VINCENT LATOUR

10 € 29,80
per fles

Frankrijk / Bourgogne

Saint Romain ligt iets hoger in een zijvallei van de Côte 
de Beaune en profiteert van de opwarming van de aarde. 
De temperatuur kan erg hoog oplopen in de prestigieuze 
crus van Bourgogne maar hier zorgt de hoogte voor 
verkoeling. Pittige Bourgogne met heerlijk fruit. Geelgroen 
briljante kleur in het glas met een prachtige neus vol brioche.  
Consistent smakenpallet met een zekere zachtheid en 
enorm veel frisheid.

Een mooi meursault alternatief.

Chardonnay

Vol Wit

12 maanden op eikenhouten vaten

Te genieten bij romige visgerechten of vliegwild

COLPASSO GRILLO11 € 8,05
per fles

Italië / Sicilia

Typisch Siciliaanse Grillo met een prominent, fris en 
bloemig boeket in de neus. In de mond zijn er enkele

heerlijke citrus- en tropische fruitsmaken, met verfrissende 
zuren die de wijn lekker veel pit geven!

TOPPER EDITIE 2019

Grillo

Expressief Wit

Aperitief, pure visgerechten, wit vlees, ...

CAPOFILA DEL POZZO BUONO 2019 
VICARI

12 € 11,95
per fles

Italië / Marche

Intense, strogele kleur met lichtgroene tinten. Fris en ele-
gant. In de neus aroma’s van bloemen. Frisse smaak met 
een klein bittertje tijdens de heerlijke, aanhoudende finale. 
Dé signatuurwijn uit de Marche regio.

Verdicchio

Expressief Wit

Rijping in inox cuves

Heerlijk bij pasta en rijstgerechten gecombineerd
met vis of wit vlees

VIVIA 2019 - LE MORTELLE13 € 13,70
per fles

Italië / Toscane

Verfrissende blend uit Maremma. Deze wijn heeft intense 
aroma’s van rijpe perzik, citroenschil en gesuikerd fruit. 
Het bloemige karakter van de geur maakt de Vivia fris en 
zomers. De smaak is rijk en heeft een aangename frisheid 
met een heerlijk lange afdronk. Perfect in balans.

Vermentino, Viogner, Ansonica

Expressief Wit

Verfrissend bij salades, lunchgerechten, gegride
vissoorten en sushi



RIESLING TROCKEN 2018 - WEING-
UT WAMBSGANSS

16 € 11,45
per fles

Duitsland / Pfalz

Zuivere Chardonnay, medium-body, fruitige aroma’s

met een exotische toets, evenwichtig geheel met een

verfrissende en aanhoudende afdronk.

Riesling

Expressief Wit

Aperitief, zomerwijn, krab, gegrilde kreeft, zeetong, 
pasta met zeevruchten,..

ALMAZIA LEYENDAS CHARDONNAY 
2018 - BODEGAS ARLEQUIN

17 € 6,95
per fles

Chili / Curico Valley

Deze Chardonnay, uit het hart van de Curico Valley, heeft 
typische, intense aroma’s van citrus fruit en perziken. Zeer 
elegant in de mond, met fruitige smaken en een verfris-
sende aciditeit.

Past uitstekend bij onze kaasschotel.

Chardonnay

Fris, Fruitig Wit

Heerlijk als aperitief, terraswijn, of bij kip of kalkoen.

BURGUNDER VOM LÖSS 2017 - 
WEINGUT KOLKMANN

18 € 11,80
per fles

Oostenrijk / Wagram

In de neus rijp geel fruit, honingmeloen en zeste van  
mandarijn. In de mond een harmonie van frisse  
citrussmaken, gele appel en een touch van perzik. De  
elegantie van Pinot Blanc en de kracht van Chardonnay 
zijn een uitzonderlijke match. Elegant en zelfbewust. De 
perfecte begeleider van gerechten uit de Aziatische  
keuken.

60% Chardonnay, 40% Pinot Blanc

Expressief Wit

Perfecte begeleider bij gerechten uit de
Aziatische keuken

GRIS DE GRIS ‘LES REFLETS’ - 
2019

19 € 7,95
per fles

Frankrijk / Languedoc

Deze topper heeft een zeer lichte Provençaalse kleur met 
zalmtinten. Frisse en mineralige neus. Aroma’s van witte 
perzik en pompelmoes en ook rood fruit met een toets 
van kruiden. 

Heerlijke droge smaak en een verfrissende afdronk.

één van de beste rosé wijnen.

Grenache, Cinsault

Rosé

Rijping op inox vaten

Ideale terraswijn, aperitief, heerlijk bij zomerse
salades, lichte visgerechten, ...

BRAMITO DEL CERVO 2019
ANTINORI 

14 € 18,35
per fles

Italië / Umbria

Licht goudgele wijn uit 100% Chardonnay druif met een 
bouquet van zomer fruit en een zuiver karakter, met mooie 
hints van vanille. De smaak is zacht, met een mooi balans 
en een verfijnde structuur.

100% Chardonnay

Vol Wit

5 maanden deels in inox cuves, deels op
eikenhouten vaten

Kreeft, king krab, coquilles, langoustines, zeetong, ...

FINCA FEROES ‘VERDEJO’ 201915 € 7,55
per fles

Spanje / Castilla y Léon

Deze frisse witte wijn is gemaakt van de in die streek veel 
voorkomende druif Verdejo. De wijn heeft een licht gele 
kleur, met in het glas een beetje groene tinten. Een frisse 
geur van groene appels, citrusfruit, nectarine, kruisbessen 
en kruiden en een smaak die goed in balans is door de 
frisse zuren.

De aanzet in de mond is droog en fris. Sappig en fruitig 
en met een goede structuur. Aangename afdronk en 
middelmatige lengte.

Verdejo

Fris, Fruitig Wit

Deze wijn is ideaal bij schaal- en schelpdieren
alsook bij allerlei visgerechten.



7

CHARCUTERIESCHOTEL
(Hoofdgerecht)

€ 9
per persoon

Een mooie selectie charcuterie met fijne garnituur. 
Gepresenteerd op bordjes per 2 personen. Deze 
charcuterieschotels worden samengesteld in 
samenwerking met slagerij Vandevelde.
Coronaveilig gemaakt en verpakt. 

Liever een vleesje bij de wijn? dat kan



O’SUD MERLOT
CABERNET SAUVIGNON 2017

20 € 6,25
per fles

Frankrijk / Languedoc

Dieprode kleur, aroma’s van rood rijp fruit en kruiden, 
zachte aanzet in de mond en een aanhoudende finale met 
versmolten tannines.

Een mooie pairing met onze
kaasschotel.

70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon

Soepel Rood

Traditionele vinificatie in inox met
temperatuurcontrole

Rood vlees, grillades, pasta met vlees,
pizza, gevogelte, ...

LA GRANGETTE
LE HAUT MERLOT 2017

21 € 6,55
per fles

Frankrijk / Languedoc

De Merlot druif geeft mooie, zachte aroma’s van rood 
fruit zoals framboos en kers. Een volle en elegante smaak 
met een perfect evenwicht. Lange afdronk. Sublieme pri-
js-kwaliteit!

Merlot

Soepel Rood

Pasta’s met vlees, carpaccio, steak tartaar,
rundsvlees, ...

DARNET MERLOT - CABERNET 
RÉSERVE 2017

22 € 8,35
per fles

Frankrijk / Languedoc

Fluweelzachte blend van Merlot en Cabernet Sauvignon. 
Pure aroma’s van kersen en braambessen, heerlijk krachtig 
in de mond met een wulpse finale.

Merlot, Cabernet Sauvignon

Soepel Rood

Deels in inox cuves, deels 12 maanden
op eikenhouten vaten

Pastagerechten, gegrilde kip of gesauteerde groenten

CHÂTEAU GODEAU DUCARPE 2016 
SAINT-EMILION GRAND CRU

23 € 14,85
per fles

Frankrijk / Bordeaux

Een algehele aantrekkelijke kleur. Een neus vol met aro-
ma’s van rijpe rode bessen en geel fruit vermengd met 
geroosterde tonen. Vol en vlezig in de mond met gecoate 
tannines. Medium-bodied geheel met een zoete ondertoon 
in de finale. Laaiend enthousiast onthaald door wijncritici.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Stevig Rood

12 maanden op eikenhouten vaten

Rood vlees, kaasschotel, lam

RODE WIJN

6 maanden in inox cuves



CHÂTEAU LA HAYE “CUVÉE 1577” 
2017 - SAINT-ESTÈPHE

26 € 20,95
per fles

Frankrijk / Bordeaux

De investeringen in kwaliteit door de familie Cardon  
werpen stillaan hun vruchten af. Château La Haye is een 
zeer volle wijn met veel charmant fruit. Het fruit is zeer rijp, 
zuiver en delicieus lekker. Bij luchtinname leeft de wijn zeer 
goed op. Dit getuigt van een mooie concentratie. Ook de 
finale is sappig, fruitvol en blijvend.

50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 5% Petit Verdot

Stevig Rood

18 maanden op eikenhouten vaten

Lamsvlees, haarwild, stoofschotels met vlees

LUCCARELLI SANGIOVESE 201927 € 7,70
per fles

Italië / Puglia

Een Sangiovese met stevig wat karakter in het glas. Mara-
schinokersen met een vleugje roostertoetsen. Soepel, sap-
pig en speels. Een niet te versmaden zuidelijke Sangiovese!.

Pizza vraagt om deze Sangiovese.
TOPPER EDITIE 2019

100% Sangiovese

Soepel Rood

Pizza, Pasta’s, rood vlees, charcuterie, gevogelte.

AGLIANICO DEL VULTURE ROSSO 
2018 - BASILIUM

28 € 9,65
per fles

Italië / Basilicata

Heldere rode kleur met reflecties van violette.

Intense neus met aroma’s van rood fruit, kruiden en vanille. 
De wijn heeft een zeer goede structuur met een fijne en 
elegante afdronk en wat hints van balsamico.

één van de oudste Italiaanse 
druivensoorten die eindelijk
herontdekt wordt.

Aglianico

Soepel Rood

10 tot 12 maanden, deels in inox cuves, deels op
eikenhouten vaten

Diverse vleesgerechten, pasta’s met vleessaus,
osso bucco, gerijpte kazen, ...

COLPASSO APPASSIMENTO NERO 
D’AVOLA 2019

29 € 9,65
per fles

Italië / Sicilia

Zeer intens fruitboeket van kers, pruim en zwarte bes. 
Krachtig met veel diepte en mooi fruit. 

Appassimento is een methode om wijn te maken waarbij 
de wijnmaker de druiven gaat drogen. Dit gebeurt in een 
‘fruttaio’,  droogkamer met optimale ventilatie, waar de 
druiven op matten van bamboe of stro of in houten bakjes 
even een siësta mogen houden. Bedoeling is dat deze een 
hoop van hun vocht verliezen en we zo van die verschrom-
pelde druifjes krijgen. Gevolg: een enorme concentratie 
aan suikers en aroma’s.

Nero D’Avola

Fruitig Rood

Kruidige pasta’s, kazen, konijn met pruimen,
sudderpotjes.

CHÂTEAU DE LA HUSTE 2014  
FRONSAC

24 € 14,85
per fles

Frankrijk / Bordeaux

Mooi levendig fruit, florale tonen en iets van cacao. Uitste-
kende concentratie, rijpe tannines en een frisse afdronk!

Een grote Bordeaux voor ieders budget.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Soepel Rood

12 tot 15 maanden op eikenhouten vaten

Bereidingen met champignons, wildgerechten,
rood vlees, grillades

CHÂTEAU TAYET CUVÉE PRESTIGE 
2016 - BORDEAUX SUPÉRIEUR

25 € 14,95
per fles

Frankrijk / Bordeaux

De wijn heeft een diep robijnrode kleur. In de neus zijn er 
aroma’s van braambessen, rode- en blauwe bessen, zoe-
thout en subtiele toetsen van vanille. De aanzet in de mond 
is stevig met een goede balans tussen aciditeit, tannines en 
fruit en een aangename afdronk.

55% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot

Stevig Rood

Aanrader bij gegrild vlees, kruidige stoofpotten,
wild, eend en harde kazen.

12 maanden op eikenhouten vaten



EL CHOPO ‘MONASTRELL’ 2017  
FAMILIA BASTIDA

32 € 9,25
per fles

Spanje / Murcia

Monastrell aroma’s van rood fruit (bessen) en een flinke 
portie kruiden (peper). De houtlagering geeft deze wijn 
een aanvullende dimensie van toast. Zachte tannines  
zorgen voor een versmolten en gebalanceerd geheel met 
een medium body.

100% Monastrell

Soepel Rood

2 tot 3 maanden op eikenhouten vaten

Zeer mooi bij diverse kazen of pure visgerechten, maar  
ook een gegrild worstje en zelfs een hamburger.

ALMAZIA RESERVA 2018 - BODE-
GAS ARLEQUIN

33 € 8,85
per fles

Chili / Curico Valley

Intense rode kleur met een blauwe schijn. Kruidige neus 
met bramen, vers hout en kersenlikeur. Vol in de mond, 
goed gestructureerd, met een lange, licht getoaste  
afdronk.

Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot

Soepel Rood

Heerlijk bij rood vlees, wild of harde kazen

VENTUS RED BLEND 2017 
BODEGA DEL FIN DEL MUNDO

34 € 6,85
per fles

Argentinië / Patagonia

Intens rode kleur met purperen schakeringen. Aroma’s 
van rood fruit en pruimenjam, met hinten van chocolade,  
kaneel en tabak. In de mond lekker fruitig met een rijke 
zuurgraad en zachte tannines.

Zeer toegankelijke “red blend”, perfect in evenwicht!

Gouden medaille winnaar op zowel Berliner als Asian 
Wine Trophy 2018!

De favoriete wijn van jullie team.

60% Cabernet Sauvignon, 40% Malbec

Soepel Rood

Deels in inox cuves, deels 12 maanden
op eikenhouten vaten

Past perfect bij gegrilld vlees, kruidige pasta’s 
of een kaasschotel

NEPRICA PRIMITIVO 2017 
TORMARESCA

30 € 10,65
per fles

Italië / Puglia

Diepe intense robijnrode kleur met paarse tinten. Het bouquet 
geeft intense geuren van zwarte kersen, met ook hints van  
gekonfijt fruit en zoethout. in de mond is Zacht, soepele  
tannines en gestructureerd goed ondersteund door een  
evenwichtige frisheid.

Primitivo

Stevig Rood

8 maanden in inox cuves

Lekker bij halfrijpe kazen, risotto of kip

LA BRACCESCA SABAZIO ROSSO DI 
MONTEPULCIANO 2018 - ANTINORI

31 € 11,95
per fles

Italië / Toscane

Robijnrood in het glas, met een neus van frisse bloempjes 
en een hint van zwarte bessen. Goede balans. Mooie 
structuur begeleid door zachte tannines en opvallende 
mineraliteit in een middellange finale.

85% Sangiovese, 10% Merlot, 5% Canoiolo

Soepel Rood

Te genieten bij kalfs- en lamsvlees

PAKKET “TOPPERS 2019” € 24,60
3 FLESSEN

COLPASSO GRILLO 2018
VENTUS RED BLEND 2017
BODEGA DEL FIN DEL MUNDO
LUCCARELLI
SANGIOVESE 2019 

3 heerlijke flessen
in een mooie verpakking



THUIS FEESTEN IN STIJL
OUDJAARSPAKKET
CHARLES POUGEOISE CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS BRUT PREMIER CRU
MÂCON-FUISSÉ 2019 - CHÂTEAU VITALLIS
CHÂTEAU GODEAU DUCARPE 2016 - SAINT-EMILION GRAND CRU
3 heerlijke flessen in een mooie verpakking

VIOGNIER GOURMAND - MICHEL 
GASSIER

35 € 9,95
per fles

Frankrijk / Côtes du Rhône

Deze zoete Viognier laat in het glas een mooie goudgele 
kleur met groene reflecties zien. In de neus zeer exotisch 
fruit, mandarijntjes, abrikoos, peer, vanille. In de mond is 
deze wijn aangenaam rond en soepel. Vol sappig fruit.

Topper als dessertwijn bij de
feestdagen.

Viogner

Dessert

Aanrader bij blauwe schimmelkazen, desserten met 
fruit of chocolade.

PORTO NOVAL RUBY36 € 10,35
per fles

Portugal / Douro

Een `Ruby’ blijft normaal 3 jaar op eiken vaten alvorens 
verkocht te worden, maar heeft meer fruit en jeugdigheid 
in geur, smaak en kleur. De kleur is jonger, wat feller en 
dieper rood dan die van Tawny.

De benaming `Ruby’ wil dan ook zo veel zeggen als `robi-
jn-rood’. Ook de smaak heeft wat meer pit, is voller en iets 
minder zacht door het langere contact van de most met 
de druivenschil tijdens de gisting.

Top prijs/kwaliteit verhouding.
TOPTIP voor chocolade liefhebbers.

Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca

Dessert

3 jaar op eikenhouten vaten

Pralines, Blauwe kazen,
belegen kazen, chocolade, ...

OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA 75CL 
VETRÈRE (bio)

37

€ 17,95
per fles

100% Biologische olijfolie. Deze extra vergine olijflolie wordt 
geproduceerd door het onmiddellijk persen van het fruit (maxi-
maal 3 uur na de oogst) op een lage temperatuur. Dit productie-
proces waakt over de natuurlijke en gezonde parameters in de  
olijf. Het resultaat is een olie met een intense geur met toetsen 
van rijpe olijf, amandel en een delicaat bittertje van artisjok en 
tomatenblad. Aanzien als zijnde de prins van het mediterrane 
dieet door zijn organoleptische en voedende karakteristieken en 
antioxidanten. De extra vergine olijfolie wordt beschouwd als het 
groene goud van Puglia. In de streek zijn meer dan 60 miljoen 
olijfbomen.

Misschien wel de beste olijfolie die je ooit mocht proeven! Al 
meermaals uitgeroepen tot beste olijfolie van Italië. Must have 
voor iedere hobbykok.

€ 58
3 FLESSEN



Nog steeds blijft covid ons dagelijks leven beïnvloeden. Ook als ouderraad moeten we ons aanpassen om toch de NODIGE 
inkomsten te VERZAMELEN VOOR ONZE SCHOOL. Daarom hebben we onze wijndegustatie avond getransformeerd naar een...

AFHAALEDITIE. BESTEL UW WIJN & kaas en degusteer in de veiligheid van je eigen woonkamer.

BESTELFORMULIER:

Bestelling & Betaling ONTVANGEN ten laatste op 21 nov  = Afhaal 1, zaterdag 28 nov.

Bestelling & Betaling ONTVANGEN ten laatste op 5 dec   = Afhaal 2, zaterdag 12 dec.

Stuur het ingevulde bestelformulier naar:  DeWijnWijzer.VBS@gmail.com
                                    of bezorg het bij: Geusens-Bamps, Schansstraat 88, 3850 Wijer
                        Vanhove-Dupont, Opperstraat 33, 3850 Wijer
Extra bestelformulier of de digitale folder nodig? Je vindt het op https://www.dewijzer.school/ouderraad

met dank aan onze sponsors

Naam:

Adres:

Postcode:                                            Gemeente:

Tel.:                                                   Email:

BTWnr:      BE                   Factuur:            Afhaal:           Levering:

wijn nr. wijn naam prijs
incl.BTW

totaal
incl.BTW

KAASSCHOTEL (bij voorkeur per 2 pers)

aantal
per fles

€ 11 p/p

CHARCUTERIESCHOTEL (bij voorkeur per 2 pers) € 9 p/p

Luxe Cadeauverpakking 3 flessen € 3,00

Luxe Cadeauverpakking 2 flessen € 2,50

Luxe Cadeauverpakking 1 fles € 2,00

WIJNPAKKET Oudjaar (3 flessen) € 58,00

WIJNPAKKET Feest wijn (3 flessen) € 33,35

WIJNPAKKET Bestsellers 2019 (3 flessen) € 24,60

TOTAAL:
Overschrijving op rek.nr. BE95 9731 8377 8658 met als mededeling je naam en telefoonnummer

zat. 28 nov.

zat. 12 dec.

Datum:

Bestelling & Betaling ONTVANGEN ten laatste op 21 nov  = Afhaal 1, zaterdag 28 nov.

Bestelling & Betaling ONTVANGEN ten laatste op 5 dec   = Afhaal 2, zaterdag 12 dec.

voor akkoord


