DE SPARTACUS
WIJNSLAG
Beste Spartacusspelers, sympathisanten en vrienden,
Spartacus organiseert een wijnslag, and we need you! Wij hopen vele wijnflessen te verkopen zodat we
onze bescheiden kas terug wat kunnen aanvullen. Zo zorgen we ervoor dat Spartacus ? oudste
basketbalclub van Antwerpen ? blijft voortbestaan, dat onze spelers hun beste spel kunnen spelen en dat
toeschouwers kunnen blijven genieten van het superieure Spartacus basketbal!
Het bestuur van Spartacus heeft na een zeer serieuze beraadslaging (oftewel avond ?proeven?) besloten
dat de onderstaande drie wijnen jullie zeker kunnen bekoren. De voorzitter zijn expertise in wijn kwam
handig van pas. Het bestuur vond de wijnen bij een kleine Italiaanse wijnhandelaar, waar ook voordelige
prijzen bij konden genegotieerd worden. Dank u bestuur!
Nu is het aan jullie om de wijn te kopen en aan te prijzen bij jullie vrienden, collega?s en buren. Je hoeft de
wijn dus niet enkel te kopen voor eigen consumptie ? alhoewel we allemaal wel weten wie dat zeker wel
zullen doen ? maar kan het ook als cadeau inslagen of voor anderen kopen. Kort: zorg ervoor dat we
onze wijn kwijt geraken.
De persoon die het meeste koopt, krijgt een MAGNUM fles cadeau!
Het aanbod:
SANGIOVESE PUGLIA (rode wijn) 12%
Het bijzonder hete en intense zonlicht in Puglia verwarmt de wijngaarden van dit
druivenras, waardoor het zeer onderscheidende smaakkenmerken tot uitdrukking
brengt. Zijn kleur is intens en de aroma's zijn rijk en fruitig. Gekenmerkt door
zachte tannines en rijp fruit, spreekt deze goed gestructureerde wijn zelfs de
meest veeleisende smaakpapillen aan. Uitstekend bij typische mediterrane
specialiteiten zoals rijke pastagerechten en gegrild rood vlees.
CHARDONNAY PUGLIA (witte wijn) 12%
Deze 100% Chardonnay vertoont tonen van tropisch fruit (banaan en ananas) en
amandelen. Intense smaak, zacht en mondvullende witte wijn voor elke dag.
PINOT NERO CHARDONNAY ROSATO FRIZZANTE (mousserende rosé) 11%
Een licht mousserende roséwijn, fris en levendig met charmante fruitige geuren
van bananen en kersen. Heerlijk om alleen te drinken als aperitief of met allerlei
hapjes, verse salades en lichte pasta.

Bezorg ons het onderstaande formulier terug vóór 18 n ovem ber dan trachten we ervoor te zorgen dat
jullie de wijn krijgen voor de feestdagen.
Gezondheid!
Het Spartacus bestuur
Exemplaar voor de koper
Voornaam en naam: .............................................................. Tel. nr.: .........................................................
De volgende persoon zal de wijn in ontvangst nemen:

..............................................................

Per doos (6 f lessen ) (wordt aangeraden door den voorzitter)
Rode wijn SANGIOVESE PUGLIA

?39 x..... = ?.....

Witte wijn CHARDONNAY PUGLIA

?39 x..... = ?.....

Mousserende rosé wijn PINOT NERO CHARDONNAY ROSATO FRIZZANTE

?49 x..... = ?.....

Per 3 f lessen
Rode wijn SANGIOVESE PUGLIA

?22 x..... = ?.....

Witte wijn CHARDONNAY PUGLIA

?22 x..... = ?.....

Mousserende rosé wijn PINOT NERO CHARDONNAY ROSATO FRIZZANTE

?25 x..... = ?.....

MIX: 1 fles rode wijn, 1 fles witte wijn en 1 fles mousserende rosé wijn

?25 x..... = ?.....
Totaal ?.............

Betaling

Ik schrijf over vóór 18 november op het rekeningnummer BE80 3630 6317 0177 met de vermelding
"WIJNSLAG SPARTACUS + * eigen naam* "
Ik betaal contant aan de penningmeester Mark Craps.
Exemplaar voor Spartacus
Voornaam en naam: .............................................................. Tel. nr.: .........................................................
De volgende persoon zal de wijn in ontvangst nemen:

..............................................................

Per doos (6 f lessen ) (wordt aangeraden door den voorzitter)
Rode wijn SANGIOVESE PUGLIA

?39 x..... = ?.....

Witte wijn CHARDONNAY PUGLIA

?39 x..... = ?.....

Mousserende rosé wijn PINOT NERO CHARDONNAY ROSATO FRIZZANTE

?49 x..... = ?.....

Per 3 f lessen
Rode wijn SANGIOVESE PUGLIA

?22 x..... = ?.....

Witte wijn CHARDONNAY PUGLIA

?22 x..... = ?.....

Mousserende rosé wijn PINOT NERO CHARDONNAY ROSATO FRIZZANTE

?25 x..... = ?.....

MIX: 1 fles rode, 1 fles witte, en 1 fles mousserende rosé

?25 x..... = ?.....

Betaling

Totaal ?.............

Ik schrijf over vóór 18 november op het rekeningnummer BE80 3630 6317 0177 met de vermelding
"WIJNSLAG SPARTACUS + * eigen naam* "
Ik betaal contant aan de penningmeester Mark Craps.

