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Beste leden, ouders en sympathisanten,
We naderen met rasse schreden de feestdagen en traditioneel wil dit ook zeggen ‘praline verkoop’! We waren al een
tijdje op zoek naar een alternatief voor de pralines en zo zijn we bij wijn terecht gekomen. De volledige opbrengst is
ten voordele van de spelers (in trainersmateriaal, onderhoud lokaal, energie kosten, enz.).
Hoe kan je bestellen (en de krachtbal dus steunen)?
• Geef jouw bestelling door via www.krachtbalhogeropbeitem.be of bezorg de bestelbon (in bijlage) via mail naar
wijn@krachtbalhogeropbeitem.be, of afgeven aan Kathleen, een (be)stuurslid of de trainers/coachen.
• Het bedrag moet voor 10/12/2019 gestort worden op het rekeningnummer BE18 8538 6968 5965 van Krachtbal
Hoger Op Beitem met vermelding van jouw naam + “bestelling wijn 2019”
• Opgelet: bestellen kan tot 08/12/2019
Afhaling:
De wijnen kunnen afgehaald worden in de kantine op  dinsdag 17/12/2019 van 19u00 tot 20u30
 woensdag 18/12/2019 van 18u00 tot 20u00
Overzicht van onze aangeboden wijnen:
WITTE WIJN
Okapi Chardonnay /
Feteasca

8 €/fles
48 €/doos

ROSÉ WIJN
Marques de Somaya
Rosé Spanje

8 €/fles
48 €/doos

Smaak: frisse, fruitige smaak
Gerecht: aanbevolen bij aperitief,
visgerecht en zachte kazen
Bewaren: nu te genieten

Smaak: frisse, fruitige smaak
Gerecht: aanbevolen als aperitief, bij vlees,
koude gerechten en salades
Bewaren: nu te genieten

RODE WIJN
Okapi Merlot /
Cabernet / Chiraz

RODE WIJN
Château Grand Bert
Saint-Emilion Grand Cru

8 €/fles
48 €/doos

20 €/fles
120 €/doos

Smaak: heldere kersrode wijn met een
fijn en rijp aroma van rode vruchten
Gerecht: aanbevolen bij pasta, rood en
wit vlees, kaas en koude schotel
Bewaren: nu te genieten

Smaak: stevig, gespierd en een droogfruitige nasmaak
Gerecht: aanbevolen bij rood vlees
Bewaren: 8 tot 12 jaar

BUBBELS
Spumante La
Collezione Italië

BUBBELS
Prosecco Sentio Brut

8 €/fles
48 €/doos

Smaak: frisse, fruitige smaak
Gerecht: als aperitief of bij receptie
Bewaren: nu te genieten

11 €/fles
66 €/doos

Smaak: fijne intense pareling
Gerecht: als aperitief
Bewaren: nu te genieten

Opmerking: Er wordt geen alcohol verkocht aan jongeren onder de 18 jaar!

Alvast bedankt voor jullie bestelling en de steun voor onze club!
Wees verstandig met het gebruik van alcohol, drink met mate(n)
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Bestelbon krachtbal “Hoger Op Beitem” - wijnen 2019
Naam + voornaam van speler:

Keuze datum voor afhaling in onze kantine aankruisen:
Dinsdag 17/12/2019 van 19u00 tot 20u30:
Woensdag 18/12/2019 van 18u00 tot 20u00:
Witte wijn: Okapi/ Chardonnay/Feteasca (€8/fles):
Aantal flessen à 8€:

Aantal dozen* à 48€:

Rosé wijn: Marques de Somaya Rosé Spanje (€8/fles):
Aantal flessen à 8€:

Aantal dozen* à 48€:

Rode wijn: Okapi Merlot/ Cabernet/ Shiraz (€8/fles):
Aantal flessen à 8€:

Aantal dozen* à 48€:

Rode wijn: Château Grand Bert Saint-Emilion Grand Cru (€20/fles):
Aantal flessen à 20€:

Aantal dozen* à 120€:

Spumante La Collezione Italië (€8/fles):
Aantal flessen à 8€:

Aantal dozen* à 48€:

Prosecco SentioBrut (€11/fles):
Aantal flessen à 11€:

Aantal dozen* à 66€:

* 1 doos bevat 6 flessen
Vergeet niet om het totaal bedrag van jouw bestelling over te schrijven op BE18 8538 6968 5965
van Krachtbal Hoger Op Beitem met vermelding van jouw naam + “bestelling wijn 2019”
Jouw bestelling kan je ook online doorgeven via www.krachtbalhogeropbeitem.be
Of vul deze bestelbon in en mail door naar wijn@krachtbalhogeropbeitem.be
of geef deze bestelbon af aan Kathleen, een (be)stuurslid, trainer of coach

