Wijnslag givers
Beste ouders, leden en sympathisanten
Ook dit jaar gaan de givers graag op buitenlands kamp, en daarom staan we weer paraat om lekkere wijn te verkopen.
De opbrengst hiervan gaat volledig naar ons kamp.
De wijnslag gaat dit jaar door op 10-11 en 17-18 november. Wij stellen jullie opnieuw een gevarieerd en kwaliteitsvol
assortiment voor. Het volledige aanbod vindt u hieronder terug. Met de feestdagen in aantocht kan u bij ons de geschikte
wijn vinden voor bij het diner, of het ideale Kerst- of Nieuwjaarscadeau! Bestellen kan door het strookje in te vullen en
samen met de betaling aan de giverleiding te bezorgen. Of via de link, betalen doet u dan bij afhaling.
https://goo.gl/forms/zYWbAAkMdDkuuTuk2
Op zaterdag 17 november is het onze groepsgeldslag. Ook daar zullen wij aanwezig zijn en kan u de wijnen proeven
en kopen ten voordele van onze givers. Dit alles gaat door in de Zaal onder de Kerk van het Xaveriuscollege aan de
Collegelaan. Meer info over deze avond vindt u in den Deugeniet en op onze website.
Hopelijk steunt u ons kamp, en mogen we iedereen verwelkomen op zaterdag 17 november!
Alvast bedankt
De givers en giverleiding (meer info: givers@xaveriusstrita.be)
Ik………………………………………………………………………………………(naam), bestel via……………………………………………………………..(naam lid), de volgende flessen:
RODE WIJNEN:
x CENTRAL VALLEY, Ventisquero ‘Shiraz’ Clasico 2016 (Chili)

=

x 9 euro

x DO NAVARRA ‘Tinto’ Nekeas Tempranillo-Merlot 2016 (Spanje)

=

x 7.5 euro

x COSTIERES DE NIMES AOC Dom. Mas de la Tour 2014 (Frankrijk)

=

x 7.5 euro

x WESTERN CAPE, Oude Kaap, « Klassiek Rood » 2015 (Zuid-Afrika)

=

x 7 euro

=

x 10 euro

WITTE WIJNEN :
x MOSEL-SAAR-RUWER, Riesling ‘Hochegewächs’ Lieblich, Trierer
Benediktinerberg, Weingut G.F.Vonn Nell 2015 (Duitsland)
x CENTRAL VALLEY, Ventisquero ‘Sauvignon Blanc’ Clasico 2017 (Chili) =

x 9 euro

x VIN DU PAYS DU GARD IGP Blanc Dom. Grande Cassagne 2015 (Frankrijk)

=

x 7 euro

x WESTERN CAPE, Oude Kaap, Chenin Blanc 2016 (Zuid-Afrika)

=

x 7 euro

=

x 9 euro

=

x 10 euro

ROSÉ WIJN:
x CENTRAL VALLEY, Ventisquero ‘Rosé' Clasico 2017 (Chili)
CAVA:
x DO CAVA, Trankilo ‘Reserva’ Brut (Spanje)

TOTAAL ……… euro, cash betaald.

