DE SPARTACUS
WIJNSLAG

Beste Spartacusspelers, sympathisanten en vrienden,
Na het grote succes van vorig jaar organiseert Spartacus opnieuw een wijnslag. Het bestuur kwam
weer samen om te beslissen over een selectie wijnen. De witte wijn en mousserende rosé van vorig
jaar werden behouden. Er werd besloten om een nieuwe rode wijn te kiezen.
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 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:
FARINEL ROSSO (rode wijn) 12,5%
Robijnrood met intense aroma's van kersen en bessen. Volle smaak met uitstekende balans,
drinkbaarheid en aangename fruitige afdronk. Lekker bij: pasta, soep, vlees (kip, kalkoen, rund, varken)
risotto, prosciutto.

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.

Stuur ons het formulier terug vóór 15 november dan bezorgen wij jullie de wijn nog voor de
feestdagen.
Gezondheid!
Het Spartacus bestuur

De wijnen worden verdeeld via de Spartacusleden. Gelieve dus zeker de zijn of haar naam hieronder in te vullen en te vermelden bij de
overschrijving.

Naam en voornaam
Telefoonnummer
Verkoper (Spartacuslid)
Exemplaar voor Spartacus
Doos rode wijn FARINEL ROSSO (6 flessen)

€39 x ….. keer = € .….

Doos witte wijn CHARDONNAY PUGLIA (6 flessen)

€39 x ….. keer = € …..

Doos mousserende rosé PINOT NERO CHARDONNAY
ROSATO FRIZZANTE (6 flessen)

€49 x ….. keer = € …..

3 flessen rode wijn FARINEL ROSSO

€22 x ….. keer = € …..

3 flessen witte wijn CHARDONNAY PUGLIA

€22 x ….. keer = € .….

3 flessen mousserende rosé PINOT NERO CHARDONNAY

€25 x ….. keer = € …..

Mix: 1 fles rode wijn, 1 fles witte wijn en 1 fles
mousserende rosé (€)

€25 x ….. keer = € …..

ROSATO FRIZZANTE

Totaal

€ …...….

--------------------------------------------------------------------------Exemplaar voor de koper
Doos rode wijn FARINEL ROSSO (6 flessen)

€39 x ….. keer = € .….

Doos witte wijn CHARDONNAY PUGLIA (6 flessen)

€39 x ….. keer = € …..

Doos mousserende rosé PINOT NERO CHARDONNAY
ROSATO FRIZZANTE (6 flessen)

€49 x ….. keer = € …..

3 flessen rode wijn FARINEL ROSSO

€22 x ….. keer = € …..

3 flessen witte wijn CHARDONNAY PUGLIA

€22 x ….. keer = € .….

3 flessen mousserende rosé PINOT NERO CHARDONNAY

€25 x ….. keer = € …..

Mix: 1 fles rode wijn, 1 fles witte wijn en 1 fles
mousserende rosé (€)

€25 x ….. keer = € …..

ROSATO FRIZZANTE

Totaal

€ …...….

Wij aanvaarden enkel overschrijvingen. Gelieve over te schrijven op het rekeningnummer BE11 9733
8270 5248. Merk op dat het rekeningnummer een andere is dan die vorig jaar gebruikt werd. Vermeld
bij de overschrijving: Wijnslag + [naam van de verkoper / het Spartacuslid] + [indien van toepassing:
van de persoon voor wie de wijn bestemd is].

