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 2021 hebben we weer een mooie selectie van wijnen en cava voor jullie uitgezocht. Ook
dit jaar is onze huisleverancier Ad Bibendum, 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.
Betaling dient te gebeuren per payconiq bij afhaling, of per storting op rekeningnummer BE89 8600 0748
9085 met vermelding ‘wijnactie 2021 + naam’.
Uiterste datum van bestelling: woensdag 15/11/ 2021!!!
De wijnen worden in onze school afgehaald op vrijdag 26/11/2021 tussen 15h30 en 18h00!
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 2021

BUBBELS

Prijs/stuk
Afname per 6

Aantal

Totaal

€ 7,95

x ……… € …………

€ 13,95

x ……… € …………

Prijs/stuk
Afname per 6

Aantal

€ 6,00

x ……… € …………

€ 6,95

€ ………

€ …………

€ 7,50

€ ………

€ …………

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 o.b.v. de voor de
regio typische druivensoorten Macabeo, Parellada en Xarel-lo.
Bijzonder mooie bubbels voor een al even mooie prijs!

Casa Ravella Cava brut nature
España /Penedès / 40% Macabeo, 40% Xarel, 20% Lo
Parellada
Mousserende wijn gemaakt volgens de traditionele methode,
kristalheldere kleur, elegant, met een fijne en goed geïntegreerde
bubbel. Het is eveneens een brut nature, dus geen toegevoegde
suikers. Van deze cava worden slechts 10.000 flessen per jaar
geproduceerd!

WITTE WIJNEN

Totaal

Aymara Chardonnay 2020
Chile / Central Valley / 100% Chardonnay
Wat een fantastische kwaliteitswijn. Fruitig, elegant en op en top
Chardonnay. De wijn komt uit de Casablancavallei, gekend als regio
met de beste (ook duurste) wijn uit Chili. Magnifiek evenwicht tussen
volume en fijne frisheid

Prima Alta Pinot Grigio 2020
Italia / 100% pinot grigio
Supermooie, sappige, florale en sexy Pinot Grigio. Italiaanse flair
ten top. Prima Alta!

Lantana Semillon-Chardonnay 2018
Australia / Big Rivers / 60% Semillon & 40% Chardonnay
Heerlijk, sappig, breed smakenpallet. Frisse zuren en een goede lengte.
Ideale passe-partout. Klasse!

Côtes du Rhône ‘Cassiopée’ blanc 2019
France / Rhône / Côtes du Rhône / grenache, rousanne &
Viognier

€ 9,75

€ ………

€ …………

Prijs/stuk
Afname per 6

Aantal

Totaal

€ 6,45

x ………

€ ………….

€ 9,20

x .…….

€ ………….

€ 9,75

x……..

€ …………

€ 11,95

x……..

€ …………

Complexe wijn met elegantie en zachtheid. Aroma’s van geel fruit,
peer, abrikoos, perzik en verse bloemen. Een lange afdronk met in
de finale een heerlijke toets van lichte kruidigheid!

RODE WIJNEN
La Flauta de Bartolo Tinto 2018
España /Jumilla/ 100% monastrell
Diepgevulde, robijnrode fonkelende kleur met paarse schijn.
Geuraroma’s van bramen, bosbesjes en wilde kruiden. In de mond
domineert heerlijk sappig, rijp blauw en zwart fruit (bramen,
cassis). Rond en soepel, mooie concentratie, elegante kruidentoets
en energieke volle afdronk. Sexy wijn!

Honoro Vera ‘Irreverent’ Red blend 2019
España / Calatayud / garnacha, monastrell & syrah
Mooie, intense donkerrode kleur. In het boeket rijpe bosvruchten met
een vleugje koffie. In de mond mooie, rijpe tannines, heerlijk lekker
rijpe bosvruchten. Vrij krachtig, mooie elegante en sappige afdronk.

Côtes du Rhône ‘Silex’ rouge 2018
France / Côtes du Rhône / grenache, syrah & mourvèdre
In het eigen departement Gard werd deze wijn bekroond met goud, op
een concours in Nîmes. Prachtige Rhônewijn op basis van een klassiek
druiventrio zoals we hem graag hebben: granaatrood, heerlijk geurend
naar rode bloemen, Morellokersen, granaatappel en cranberry. Vrij
vette, fruitig en vlezig-fluwelige smaakstructuur, die verder wordt
aangevuld met kruiden die zo uit het maquis lijken geplukt (jeneverbes,
rozemarijn, laurier) en een violette-staartje. Heerlijk glas bij al uw
vlees- en wildgerechten!

Blau 2019
España / Montsant / 50% cariñena, 25% syrah & 25%
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. Lekker glas!

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

