Bestelformulier voor honing en/of jam en/of wijn
Ten bate van de werkgroep Nieuw Hydepark
U kunt dit formulier tot uiterlijk 18 oktober 2021 achter in de hal van de kerk in de
brievenbus standaard werpen of opsturen naar:
Johan Beumer
Kopermolenweg 3
8161 RM EPE
Bestellingen kunnen ook gemaild worden, voorzien van naam en adres
aan johanbeumer65@gmail.com
Honing

Jam

3 verschillende potten honing van
Biopharma, 500 gram per pot

x 3 stuks à € 18,00

Schwartou extra, zes verschillende, overheerlijke
confituren, meer dan lekker of een leuk
cadeautje

x 6 stuks à € 18,00

Rode wijnen per doos van 6 flessen, 750 ml per fles
Frankrijk

Frankrijk

Duitsland

Spanje

Medinet, tafelwijn verpakt in amphor vormige fles
van 1 liter

x 6 stuks à € 25,00

Chateau Les Vergnes, Grand Vin de Bordeaux,
met vermelding in Le Guide Hachette, ecologische
wijnbouw, fluweelzacht met heerlijke afdronk

x 6 stuks à € 49,00

Erben Dornfelder, lieflijke wijn, niet droog en
licht zoet

x 6 stuks à € 32,00

Morelos Tempr Barrica Catal, een voortreffelijke
Catalaanse wijn, drinkt lekker makkelijk, frisse
afdronk

x 6 stuks à € 25,00

Zuid Afrika

Nederburg: één van de oudste en bekenste wijnhuizen uit Zuid Afrika,
sinds 1791. Indertijd heeft men Franse wijnbouwers over laten komen
naar Zuid Afrika. Met hun kennis, uitstekende grond en mooi klimaat wist
men tot zeer goede resultaten te komen. Het is tot vandaag de dag gelukt
om altijd topproducten te kunnen produceren.

Zuid Afrika

Nederburg Merlot, fluweelzacht, lange afdronk,
voor merlot liefhebbers,tongstrelend

x 6 stuks à € 42,00

Nederburg Cabernet Sauvignon, deze wijn is met
rijp zwart fruit en noten echt een belevenis,
iets steviger dan de Merlot

x 6 stuks à € 42,00

Zuid Afrika

Vervolg rode wijnen; rosé wijnen en witte wijnen Z.O.Z.

Zuid Afrika

Nederburg Pinotage, voor de liefhebbers van
de Pinotage druif, hier is niets meer aan te
verbeteren, excellent!

x 6 stuks à € 42,00

Rosé wijnen per doos van 6 flessen, 750 ml per fles

Zuid Afrika

Frankrijk

Danie de Wet, een klein wijnhuis dat zich heeft
toegelegd op de productie van enkele soorten.
Daarbij hoort ook deze rosé.
Zo mooi geraffineerd ontwikkeld, super!

x 6 stuks à € 45,00

Rosé de Anjou

x 6 stuks à € 32,00

Witte wijnen per doos van 6 flessen, 750 ml per fles

Duitsland

Erben Spätlase, niet droog, licht zoet à 750 ml

x 6 stuks à € 28,00

Frankrijk

Medinet tafelwijn, licht droog, verpakt in amphor
vormige fles van 1 liter

x 6 stuks à € 25,00

Italië

Epicuro, Chardony/Fiano, wat een uiterst harmonieuse
combinatie van deze beide wijnsoorten, fruitig licht droog,
onderscheiden met medailles
x 6 stuks à € 42,00

Zuid Afrika

Nederburg Sauvignon Blanc, droog, staat garant
voor de kwaliteit van dit huis

x 6 stuks à € 42,00

Naam
Adres
Woonplaats

Tel.nr.

De goederen worden in november bij u thuis bezorgd.

