Beste (groot)ouders, beste sympathisanten,
Het is weer zover, de feestdagen komen dichterbij.
Daar hoort toch ook een glaasje wijn bij?
Met de ouderraad gaan we opnieuw van start met onze wijnverkoop in samenwerking met
wijnhandel Herman.
We bieden jullie witte, rosé en rode wijn, schuimwijn en champagne aan, alsook een
alcoholvrij alternatief. Je kon de heerlijke wijnen al proeven tijdens ons ontbijt &
rommelmarkt. Een overzicht van de wijnen vind je in de extra brief.
Alle winst gaat naar onze kinderen, kleinkinderen, de schoolwerking.
De ouderraad wenst u alvast een bruisend nieuw jaar!
Wil je graag SPWE-basis steunen?
Je kan de wijn bestellen via het digitale bestelformulier tegen vrijdag 9 december.
Scan hiervoor deze QR-code
of
via https://wijnverkoop.spwebasis.be.
of
via de schoolwebsite: www.spwebasis.be
Je betaalt via overschrijving. Het verschuldigde bedrag en
de betalingsgegevens ontvang je na het verzenden van jouw
online bestelling.

Het ophalen van de wijn is voorzien op woensdag 21 december tussen 15u en 18u in de
grote zaal van SPWE-basis. De fluo-mama's zullen aanwezig zijn met een kleine bar waar
je een drankje kan consumeren tegen democratische prijzen.

AANBOD WIJNEN
Champagne: Baron de Marck
prijs per fles (incl.geschenkverpakking!): €25
prijs per karton (6 stuks): 145 (-€5 korting)

Assemblage van de drie bijzondere cépages Pinot Noir (40%), Pinot Meunier
(40%) en Chardonnay (20%). Gemaakt door het beroemde Champagnehuis
Gobillard, gelegen op de beste hellingen van de Champagnestreek. Fijne en
elegante neus met uitgesproken fruitige aroma’s. Voelt rond in de mond met
een indrukwekkende afdronk die blijft nazinderen.

Cava: PUPITRE, Méthode Traditionel Brut
prijs per fles: €10
prijs per karton (6 stuks): €58 (-€2 korting)

Deze cava behaalde de ‘Gouden Medaille’ in ‘Proefschrift in wijn.’ Klopte
gerenommeerde Champagnes in een blind tasting! Heerlijk als aperitief.
Brut met een mooie zuurtegraad en een heel fijne zachte smaak. Prachtige
schuimkraag met heel fijne belletjes.

Cava: Appalina Chardonnay Mousseux, non-alcoholisch (Frankrijk)
prijs per fles: €8
prijs per karton (6 stuks): €46 (€2 korting)
Appalina is een topmerk voor alcoholvrije wijnen. Eerst wordt een echte wijn
gemaakt waarna door verdamping de alcohol uit de wijn wordt verwijderd.
Van deze witte wijn maakt men dan een heerlijke schuimende wijn. Heerlijk
als aperitief.

Witte wijn: BARON B Chardonnay, Languedoc (Frankrijk)
prijs per fles: €8
prijs per karton (6 stuks): €46 (- €2 korting)

Stralende, zonnige en licht hout gelagerde Chardonnay uit de
Languedoc-Roussillon. De wijn is mooi licht goudgeel van kleur met
intense geuren van citrus, steenvruchten en toast. De smaak is elegant,
fris en fruitig met veel frisse indrukken. De wijn is rijk en vol van smaak
met een lange afdronk.

Rode wijn: BARON B MERLOT, Languedoc (Frankrijk)
prijs per fles: €8
prijs per karton (6 stuks): €46 (-€2 korting)

Afkomstig van de beste wijngaarden in de languedoc-Roussillon.
Wie houdt van kracht en elegantie zit hier goed. Een warme wijn met
zachte, edele tannines. Deze wijn genoot van het warme en zonnige klimaat
van de ‘Langue d’OC’ en is daardoor vol in de mond. Rode vruchten en zoete
kruiden vindt u hier terug in de neus. De afdronk neigt naar zoethout en
diep donkerrood fruit (cassis, bosbes). Zeer aangename, zachte en elegante
wijn met een lichte houtlagering en een afdronk die lang nablijft.

Rosé wijn: Maison Virginie, Ma Cuvée Rosé, Languedoc (Frankrijk)
prijs per fles: €8
prijs per karton (6 stuks): €46 (-€2 korting)

Deze vin de pays d’oc wordt gemaakt in de Languedoc-Roussillon streek in
Frankrijk. Een mediterraan klimaat met warme zomers en tamelijk milde
winters. Het terroir bevat kalkrijke zand en rode kleigrond vol met stenen.
Het is een assemblage van de Grenache, Cinsault en Syrah druif. Deze
worden ’s nachts geoogst en direct bij aankomst in de wijnkelder
voorzichtig geperst en op lage temperatuur gevinifieerd in roestvrijstalen
tank. De smaak is fris, soepel en toegankelijk.

Geschenkverpakking rood, rosé en wit (3 flessen)
verpakking: €23 (€-1 korting + geschenkverpakking)

Je ontvangt een geschenkverpakking met 1 fles BARON B
Chardonnay, 1 fles Baron B Merlot en 1 fles Maison Virginie. Ideaal
geschenk voor kerst- of nieuwjaarsbezoek!

