HERFSTACTIE
Koeken- en wijnverkoop
Bestellen:
-

via onderstaand bestelformulier aan iemand van het bestuur
via het online formulier op onze website: www.badmintonclublatemdepinte.be

Betaling:
-

cash samen met het bestelformulier
per overschrijving: reknr. BE60 3900 1032 2370 van badmintonclub
Latem-De Pinte, met vermelding van “Herfstactie + je naam”
De betaling moet bij ons binnen zijn tegen de uiterste besteldatum.
Geen betaling = geen bestelling en dit om problemen achteraf te vermijden.
Alvast bedankt voor jullie begrip.

Data:
-

bestelling: uiterlijk tegen zondag 21 oktober 2018
afhaling:
aan de ingang van de sporthal in Sint-Martens-Latem/Deurle
op maandag 19 november 2018 tussen 19u45 en 20u30
op donderdag 22 november 2018 tussen 20u00 en 21u00
aan de ingang van de sporthal in De Pinte
op woensdag 21 november 2018 tussen 20u00 en 21u00
op zaterdag 24 november 2018 tussen 11u30 en 13u00
Mogen wij met aandrang vragen om bovenstaande afhalingsdata te respecteren.
Bestellingen die na de bovenvernoemde data niet zijn opgehaald zullen verder
doorverkocht kunnen worden zonder het betaalde bedrag daarvoor terug te
krijgen.

Bestelformulier wijn
WITTE WIJN
Hill & Dale Sauvignon Blanc
2017

Ondine Chardonnay 2014

Witte perziken,
limoenzeste, vanille &
toasty finish. Elegante
Bourgognestijl

Bleekgele strokleur,
grassige aroma's met
kruisbes, groene pepers
en verse kruiden, fruitige
en frisse levendige smaak.
€6 / fles

€8 / fles

Aantal flessen Hill & Dale Sauvignon Blanc 2017:……………. x €6 = ……………
Aantal flessen Ondine Chardonnay 2014 :
……………. x €8 = ……………

RODE WIJN
Drostdy-Hof Cape Red
(Shiraz/Merlot) 2017

Beyerskloof Pinotage 2016

Soepele en fruitige wijn
met zachte rijpe tannines
en aroma's van aardbei
en rijpe bessen. Allrounder bij rood vlees,
pasta, tomaat en
charcuterie.
€6 / fles
Aantal flessen Drostdy-Hof Cape Red 2017:
Aantal flessen Beyerskloof Pinotage 2016:

Intens karmijnrode kleur,
typische Pinotageneus met
pruimen en zwarte kersen.
Smaakpallet van zwart fruit,
zoete kruidige tonen en
fluweelzachte tannines.
Zacht, medium-bodied.
€8 / fles
…………… x €6 = ……………
…………… x €8 = ……………

ROSE WIJN
Hill & Dale Dry Rosé Merlot 2016

Naam en Voornaam: …………………………….
.….…………………………………………..………………

Lichte rosé kleur, aroma's
van versgeplukte aardbeien,
watermeloen, rozenblaadjes
en cassis, overvloed aan rijpe
bessen in de mond, een ideale
zomerwijn. Frisse aciditeit.
€6 / fles

Adres: ..………………………………………………….

Aantal flessen Hill & Dale
Rosé : …… x €6 = …..

Totaal bedrag wijn: € …………………………...

….……………………………………………………………
E-mail: ..…………………………………………….......
………………………………………..…………...…….......
Datum afhaling: ……………………………………
……………………………………………………………….

Info over de wijnhuizen






Hill & Dale is een merk van het bekende Stellenzicht. Deze naam staat voor een serie
aantrekkelijke wijnen, zowel qua prijs als kwaliteit. Wijnmaker Guy Webber stileert de wijnen
voor vlot gebruik, maar weet ze toch een stukje van hun herkomst mee te geven.
Ondine wordt gemaakt op Ormonde, gelegen in Darling, vlakbij de Atlantische Oceaan. De
druiven kunnen langzaam rijpen door het koele effect van de Atlantische zeebries. De lichte
helling dichtbij de zee tempert de sterkste winden, zo worden jonge planten en bloesems
beschermd. De wijngaarden worden niet geïrrigeerd en de druiven worden met de hand geplukt.
Drostdy-Hof ligt in het gezellige Tulbagh, een uur rijden vanuit Kaapstad naar het noorden toe.
Consistentie in de kwaliteit staat hoog op de agenda van de keldermeester. Deze wijnen
verpersonaliseren één van de belangrijkste kwaliteiten van Zuid-Afrikaanse wijn.
In Koelenhof, een prachtig stukje Stellenbosch, verdiende wijnmaker Beyers Truter zijn titel van
'King of Pinotage'. En zijn talent is blijkbaar erfelijk: zoon Anri won de trofee voor 'Beste jonge
wijnmaker van Zuid-Afrika' met een Pinotage! Pinotage dus met internationale reputatie én in
verschillende stijlen en prijsklassen.

Bestelformulier Lotus koekenpakket
Prijs = €7 / pakket
2 x Madeleine 1st
2 x Mini-Frangipane 1st
2 x Dinosaurus granen 2st
1 x pakje van 25 speculoos
koffiekoekjes
2 x Zebra 1st
2 x Suzy Vanillewafel 1st
2 x Mini Suzy Wafel 1st
2 x Speculoospasta portie 20g
2 x Speculoospasta crunchy portie 20g

Naam en voornaam: …………..………………………………………………………………………………....
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ….…………………..……..………………........................................................................................
Totaal aantal pakketten: ..……………………………………………………………………………………..
Datum afhaling: ………………………………………………………………………………………………….....
Totaal (wijn + koeken) te betalen bedrag in: € ………………………...………………………….....

