
KSK OOSTNIEUWKERKE 

  V.Z.W                                        K.B.V.B                                             NR 6440 

  BLAUW-WIT 

           
 Oostnieuwkerke, 

Terrein: 1 en 2: Cockstraat 24 , Tel. 051 20 99 20.  BTW 408 078 109  

  Beste speler, trainer, afgevaardigde, geachte ouders, 

Zoals jaarlijks organiseren wij opnieuw onze wijnverkoop ten voordele van de jeugd. 
Na herhaaldelijke proefsessies hebben we besloten dat we dit jaar geen kwaliteitsvolle rosé kunnen aanbieden, 
daarom bieden  we op aanraden van onze wijnhandelaar een lekkere cava in de plaats, 
 
Rode wijn: Andes merlot 2018    12,50%     Chili valley Central 
  Een krachtige, volle rode wijn met mooie accides 
  Volle afdronk van rijp rood fruit en gebrand hout, ideaal bij grillades, wild, stoofpotten en 
  kaasschotels, een passe partout in de keuken 
Witte wijn: Andes Sauvignon Blanc 2018     12,50%      Chili valley Central     
  Een frisse droge witte wijn met een zoetje in de afdronk 
  Ideaal als apertief, bij zeevruchten, vette kazen, kaasfondeu of vis in botersaus 
  Complex en sterke body 
Cava:  Montesquius Brut     
  De top 3 van de cava uit de beste stad  van de Catalunia-Valencia 
  San Sadurnie d Anoya, de beste gronden in de cavastreek Catalunia Penedes, waar alle  
  toppers gemaakt worden, de druiven Parallada, Macabeo, Xarel-lo 
  Gemaakt volgens het principe methode champenoise, dus rijping op de fles en in de kelders 
  Lekker brut met zeer fruitige afdronk, zijdezacht zonder bitters 
  Gebruikt als aperitief, namiddagdrankje of begeleider van een voorgerecht. 
 
Spelers, trainers en afgevaardigden die 12 flessen wijn, cava (ver)kopen, komen gratis naar het 
eindeseizoenfeest (avondfeest en activiteit )die doorgaat eind april; informatie volgt later. 

Afhaaldata van de wijn  - Maandag 9 December van 18.30u tot 20.00u     
    - Dinsdag 10 December van 18.30u tot 20.00u     
  

We hopen op uw massale medewerking. Met dank, de jeugdwerking 

Naam speler_____________________________________ Ploeg_____________ 

Bestelt volgende wijn:           
 _ _ _ _ _ flessen rode wijn aan 6,00€/fles=                                ……………..€ 
     _ _ _ _ _ flessen witte wijn aan 6,00€/fles=                                ……………..€ 
  _ _ _ _ _ flessen cava aan 8,00€/fles=                 ………………€ 

____________________    
  Totaal= ……………...€ 

Gelieve deze bestelling tegen ten laatste 6 December te bezorgen bij u afgevaardigde of iemand van de 
jeugdwerking 


