Wijnverkoop ten voordele van KVKO
In samenwerking met Winetime
Steun de werking van KVKO en help ons deze moeilijke COVID-19 periode te overbruggen
met de aankoop van enkele schitterende wijnen.

 BUBBLES: MIRA ME CAVA BRUT
Mira Me heeft een groengele kleur, terwijl de fijne bubbels een perfecte kroon aan
het oppervlak vormen. De aroma's zijn die van vers wit fruit, met citrus, amandel
en toast. Zeer evenwichtig, met een fijne mousse.
Prijs per fles: € 9,95
Prijs per 6 flessen: € 58

 WITTE WIJN: FINCA EL CAMINO CHARDONNAY VIOGNIER
WHITE
Deze witte wijn is witgeel met een groene schijn. Fris met lichtzoete toets, mooi in
evenwicht. In de neus biedt hij bloemige toetsen en exotisch fruit, honing en boter.
Prijs per fles: € 7,50
Prijs per 6 flessen: € 44

 ROSÉ WIJN: BODEGA DE MOYA MOLA ROSADO
Een heerlijke Spaanse rosé die geurt naar verse framboos en rozenblaadjes.
Een gezellige doordrinker die zeker ook een gerecht aan kan!
Prijs per fles: € 7,50
Prijs per 6 flessen: € 44

 RODE WIJN: FINCA EL CAMINO MERLOT MALBEC RED
Deze rode wijn is een blend van de Merlot en de Malbec druif. Boordevol rode
bessen omweven met een vleugje kruidigheid. Medium intens, sappig en zacht.
Prijs per fles: € 7,50
Prijs per 6 flessen: € 44

 RODE WIJN: CHÂTEAU DES TOURTES CUVÉE CLASSIQUE
ROUGE - BLAYE CÔTES DE BDX
Helder kersenrode kleur. Licht intense neus van zwarte bessen en framboos,
matig intense body met mooi evenwicht.
Prijs per fles: € 9,50
Prijs per 6 flessen: € 55

 PORTO: PEREGAS TAWNY PORT RED
Een echte Tawny krijgt zijn naam niet zomaar. Daarvoor moet hij minimaal drie
jaar rijpen op houten vaten. Het hout zorgt niet alleen voor de diepe taankleur,
maar geeft de Tawny port ook steeds meer smaak. Een Tawny bewaart u
ongeopend gerust een paar jaar zonder smaakverlies. Eenmaal ontkurkt, heeft u
twee maanden de tijd om ervan te genieten.
Prijs per fles: € 11
Prijs per 6 flessen: € 64



GESCHENKDOOS
Cadeaupakket met 3 flessen: Rood, Wit en Bubbels
Prijs per geschenkdoos: € 25
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Bestelbon
Naam speler:
Ploeg:
Naam koper:
Adres koper:
Tel. koper:

Bubbels
Witte wijn
Rosé wijn
Rode wijn
Rode wijn
Porto
Geschenkdoos

Mira Me Cava Brut
Finca el Camino
Chardonnay Viognier
white
Bodega de Moya Mola
Rosado
Finca el Camino Merlot
Malbec red
Château des Tourtes
Cuvée Classique rouge –
Blaye Côtes de BDX
Peregas Tawny Port red

Aantal flessen
1 fles
6 flessen
1 fles

Prijs
€ 9,95
€ 58
€ 7,50

Aantal

6 flessen

€ 44

1 fles
6 flessen
1 fles
6 flessen
1 fles

€ 7,50
€ 44
€ 7,50
€ 44
€ 9,50

6 flessen

€ 55

1 fles
6 flessen
1 doos

€ 11
€ 64
€ 25
Totaal te betalen:

Totaal

Ik betaal:
O
cash
O
op het rekeningnummer BE45 0015 6475 4789 met als mededeling wijnverkoop - naam speler naam koper
Bestellingen dienen uiterlijk op 4/12/2020 gemaild te worden naar secretariaatko@gmail.com en kunnen
de week nadien opgehaald worden bij Winetime, Ambachtstraat 11 te Nieuwpoort. Een concrete datum
hiervoor zal later gecommuniceerd worden.

Hartelijk bedankt!

