Beste ouders, grootouders, familieleden en sympathisanten
De feesten komen er weer aan, de gezelligheid ook.
Hoe heerlijk is het om een lekker wijntje te voorzien bij de heerlijke maaltijden die op tafel verschijnen.
Voor onze wijnactie 2020 hebben we weer een mooie selectie van wijnen en cava voor jullie uitgezocht.
Ook dit jaar is Ad Bibendum onze huisleverancier, bij velen van jullie al vertrouwd.

Jullie kunnen ook alle wijnen uit de wijncatalogus van Ad Bibendum bestellen (behalve wijnen in acties).
Geef deze bestelling door aan onze school en niet via Ad Bibendum zelf !!!
Zo kunnen we jullie lievelingswijn aanbieden met behoud van de catalogusprijs, maar met een procentje voor
onze school !
De min. bestelling is 6 flessen, maar met min. 2 flessen van dezelfde wijn !
De Champagne kan ook per fles besteld worden.
Uiterste datum van bestelling : woensdag 25 november 2020 !!!
De wijnen worden in onze school afgehaald op vrijdag 27/11/2020 tussen 15h30 en 19h00 !
Laat de grootouders, familieleden, vrienden en kennissen ook mee genieten!
Aarzel niet om onze wijnactie ook aan hen kenbaar te maken.
De opbrengst wordt besteed aan de verdere uitbouw van onze school.
In naam van onze kinderen danken wij jullie voor jullie bestelling en steun.
“Children are one third of the population and all of our future !”
Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam
De Kleine Reus, basisschool Terkoest

BESTELFORMULIER WIJNACTIE 2020

BUBBELS

Prijs/stuk

Aantal

Totaal

€ 7,95

x ……… € …………

€ 24,95

x ……… € …………

Prijs/stuk

Aantal

€ 6,00

x ……… € …………

€ 6,95

€ ………

€ …………

€ 9,90

€ ………

€ …………

Cava Arte Latino Brut – Méthode Traditionnelle
España / Cataluña / 50% Macabeo, 25% Parellada & 25%
Xarel-lo
Decennia lang is Catalonië (rond Barcelona) een interessant
wijngebied. Parel is de mousserende Cava, gevinifieerd volgens het
traditionele principe, net zoals in Champagne, maar op basis van de
voor de regio typische druivensoorten Macabeo, Parellada en Xarello. Bijzonder mooie bubbels voor een al even mooie prijs!

Champagne Paul Dangin et Fils ‘Cuvée Carte Or’ Brut
France / Celles sur Ource, Côtes des Bar / 95% Pinot Noir,
5% Chardonnay
Het familiedomein Paul Dangin werd opgericht in 1947. Vandaag de
dag garanderen de 10 kleinzonen de continuïteit van dit
Champagnehuis. Grote troef is dat de familie maar liefst 60 ha
wijngaarden bezit in Champagne, aangeplant met de 3 tenoren Pinot
Noir, Pinot Meunier en Chardonnay. De Champagne ‘Carte Or’ is de
parel van het domein. Frisse, lichtgouden kleur. Fijne, elegante neus
met discrete tonen van biscuit en peer. In de mond zacht romig en
evenwichtig. Zachte afdronk.
Een Champagne voor alle gelegenheden

WITTE WIJNEN

Totaal

Blaashoek Chardonnay 2019
Suid-Afrika / Western Cape / 100% Chardonnay
Heerlijk sappige, lichtvette en gulle Chardonnay met prachtige
fraîcheur. Super!

Falling Rock ‘White Blend’ 2018
Australia / Murray Darling / 60% Chardonnay, 25% Viognier
& 15% Sauvignon Blanc
De Chardonnay zorgt voor het gewicht en het kleine vetje, wat
boterig, licht noterig, fris. Viognier draagt bij aan het fleurige boeket
en de tonen van verse witte perzik in de mond. En de heerlijke
Sauvignon Blanc frist het geheel op met een mooi zuurtje en veel
finesse. Een multi-inzetbarre wijn, kan bij tal van gerechten, maar ook
om gewoon zalig van te genieten!

Tenuta la Falcona – Pinot Grigio – DOC Custoza 2019
Italia / Marano di Valpolicella / 100% Pinot Grigio
Droge, frisse Pinot Gris met medium zuurgraad. De wijn smaakt naar
citrus en perzik, waardoor hij een fris en fruitig karakter krijgt. Tevens
proef je amandelen, honing en gember. Door z’n frisse en fruitige
karakter is deze Pinot Grigio een allemansvriend!

RODE WIJNEN

Prijs/stuk

Aantal

Totaal

€ 6,45

x ………

€ ………….

€ 7,85

x……….

€ ………….

€ 9,20

x .…….

€ ………….

€ 11,65

x……..

€ …………

€ 11,65

x……..

€ …………

La Mia Arte Merlot 2017
Italia / Sicilia / 100% Merlot
Heerlijke sappige, romige en zachte Merlot. Deze galante wijn is
bijzonder veelzijdig en past bij tal van gerechten.

¡Qué Rico! ‘Gran Reserva’ Carmenère 2017
Chile / Central Valley / 100% Carmenère
Op vat gerijpte Carmenère. Deze donkerrode Chileen is heel
kenmerkend voor zijn soort, dus donkertonig qua aroma, bijna romig
bovendien, met een ondertoon van rijpe zwarte vruchten en veel sap.

Honoro Vera Rioja Tempranillo 2018
España / Rioja / 100% Tempranillo
Evenwichtige wijn, zeer fruitig, met een kruidige mond en rijpe
tannines.

Flor de Goda Garnacha 2019
España / Campo de Borja / 100% Garnacha
Mooie dieprode kleur, rijp georiënteerd boeket met donkere, rijpe
vruchten en een tikje chocolade. In de mond zijdezacht qua structuur
met volle rijpe cassis. Volmondig maar tegelijk elegant.

Blau 2018
España / Montsant / 40% Mazuelo, 40% Shiraz & 20%
Garnacha
Blau is in feite een soort tweede wijn van Can Blau. In tegenstellig tot
zijn meer serieuze broer charmeert Blau door zijn enorme
fruitconcentratie en heerlijke sap. Een beetje speels, tegelijk zacht,
maar tevens met mooie body. Echt een lekker glas wijn!

Bezorg het bestelformulier aan onze school of mail het aan directie@basisschooldekleinereus.be
Naam:……………………………………………………………………………………………………………. Klas: …………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Tel. nr./GSM: …………………………………………Email…………………………………………………………….………..
Handtekening

