Porto- en wijnverkoop
De portoverkoop van de ouderraad van “de Horizon” komt eraan. We bieden u terug een gamma aan, voor elk
wat wils. Op de ommezijde vindt u uitleg over de witte en rode wijn en de cava die u aangeboden wordt. Met de
opbrengst proberen we de school financieel te ondersteunen zodat hun werking naar onze kinderen
geoptimaliseerd kan worden.
Gelieve uw bestelling kenbaar te maken door deze bestelbon te mailen naar ockoolskamp@vbdehorizon.be of te
bezorgen aan de directie, de ouderraad of de leerkrachten, en dit voor woensdag 10 december 2014.
Op donderdag 18 december 2014, tijdens het oudercontact, kan u uw bestelling ophalen in “de Horizon” tussen
16.00 uur en 18.30 uur.
Hopelijk kunnen we zoals steeds op jullie steun rekenen!!!
Prijzen:
Rode (rp) of witte porto (wp):

9 € per fles

Rode wijn (rw):

7 € per fles

8 € per fles/ 6 flessen

6 € per fles/ 6 flessen
Witte wijn (ww):

7 € per fles

Cava (ca):

9 € per fles

Truffels (tr):

6 € per fles/ 6 flessen

8 € per fles/ 6 flessen
8 € per doos van 700 gr


BESTELBON PORTO/WIJNVERKOOP
Ik (naam van de rekeninghouder en adres),

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Had graag besteld:

☺ ……….. fles(sen) rode porto aan …………….… €
☺ ………… fles(sen) witte porto aan …………..…… €

☺ ………… fles(sen) witte wijn aan …………….……… €
☺ ………… fles(sen) rode wijn aan …………….……… €
☺ ………… fles(sen) cava aan …………………………… €
☺ ………… doos(dozen) truffels aan ……………… €

Betalen via overschrijving op rekeningnr. van de ouderraad (BE80 4717 3615 0177) tegen ten laatste 10 december met
duidelijke vermelding van rekeninghouder, het aantal flessen, en welk soort produkt via codevermelding.
Handtekening,

De Cava Pupitre Brut
Letterlijk staat dat Spaanse woord voor ‘kelder’. Buiten het verschil in druivenrassen en klimaat hebben
Spaanse Cavas veel gemeen met Champagnes. De Cava Pupitre ontstaat uit het klassieke druiventrio
Xarel, Macabeo, Parellada.

De fijne belletjes die opvallen bij het uitschenken van de Cava zijn een teken van zeer goede kwaliteit.
Geuren van citrus, rijpe appel en hazelnoot bekoren in de neus. Na de fijne, frisse aanzet volgt een
romige, zachte smaak.

Ideaal fris en eetlustwekkend aperitief, dat ook oesters en fantasierijke slaatjes begeleidt.
De Spaanse Cava Pupitre brut die we aanbieden heeft een onderscheiding gouden medaille en is
bijgevolg van een excellente kwaliteit.

De rode wijn Bordeaux Rouge
Deze rode wijn heeft een prachtig smaakpallet met afgemeten tannines en een mooie structuur. In de
mond streelt deze wijn tong en verhemelte met zijn zijdezachte fruitigheid. Een topper van formaat.

De witte wijn Bordeaux Blanc
Het tophuis Château Haut-Garriga laat ons genieten van een 100% Sauvignon Blanc met een
bijzonder verfrissend karakter, gericht op de hedendaagse wijnliefhebber.

Reeds jarenlang maakt de Heer Barrreau Alain steengoede wijnen met zeer fijne aroma’s.
De vinificaties getuigen van een extreme gedrevenheid en vakkennis.
Een heel expressieve neus met aroma’s van passievruchten en citrus.
Deze fijne ‘Sauvignon’ zal U verleiden met zijn heerlijk en rijk boeket.

