ZWEMCLUB NIJLEN : GROEPSAANKOOP WIJN
Beste leden,
In samenwerking met onze sponsor WIJNEN JACQUELINE uit Bevel
organiseren wij een groepsaankoop wijn die u de kans biedt om kwaliteitsvolle
wijnen aan te kopen aan een scherpe prijs, terwijl onze sponsor zich engageert om een bedrag van 15% op de
totaalverkoop aan de clubkas te schenken.
Wij rekenen op u om nu alvast uw zomervoorraad in te slaan en alzo de werking van onze club mee te ondersteunen.
Naam lid:
Adres:
Telefoonnummer :
Bestelt hierbij volgende wijnen :
….. X 6 flessen WIT : Domaine de Valensac Sauvignon Blanc Frankrijk 2018 à € 6,80 per fles
( frisse droge zomerwijn met zeer mooie aroma’s van mango, kruisbes en een lekkere fruitige afdronk; de wijn past bij
zomerslaatjes, asperges, visgerechten en is ook heerlijk als aperitief)
….. X 6 flessen WIT : Lukas Lehner Grüner Veltliner Oostenrijk 2018 à € 10,35 per fles
( mooie droge volle wijn van één van de topwijnbouwers van Oostenrijk; wit zomerfruit en kruidigheid domineren deze
prachtwijn die bij een waaier aan gerechten perfect tot zijn recht komt.)
….. X 6 flessen ROSE : Alma Cersius Les Pieds Dans L’Eau Frankrijk 2018 à € 6,80 per fles
( heerlijke droge maar zeer fruitige roséwijn die smeekt om in goed gezelschap gedronken te worden op lange
zomeravonden; ook een perfecte begeleider voor zomerse slaatjes en oosterse keuken!)
….. X 6 flessen ROOD : Garcia de Olano Rioja Spanje 2018 à € 6,75 per fles
( een elegante rode wijn barstensvol rood fruit en met een zeer sappige afdronk; de zomerwijn die licht gekoeld de
ideale begeleider is voor uw barbecue of pasta )
….. X 6 flessen ROOD : Ritme Celler Priorat Spanje 2017 à € 16,60 per fles
( deze rode vatgerijpte topwijn scoort maar liefst 92/100 in de Guia Penin, de referentiegids voor Spaanse wijn; een
zeer fijne wijn die een mooi bewaarpotentieel heeft en een waar genot is voor de echte wijnliefhebber)
Bestellingen kunnen afgegeven worden aan Els uiterlijk op zaterdag 11 mei 2019.
Bestellingen worden VOORAF betaald op de rekening van de Nijlense zwemclub met vermelding van
GROEPSAANKOOP WIJN + Naam lid:
IBAN: BE51 7330 1634 7762 BIC: KREDBEBB van de Nijlense zwemclub, pa. Tilleuil Jan, De
Bergen 17, 2980 Halle-Zoersel.
Levering: wijnen kunnen meegenomen worden aan het zwembad in Nijlen op zaterdag 01 juni 2019
Dank voor uw steun,
Het bestuur

