Corona bleef maar duren, om te blijven trainen moesten we onze terreinen langer huren.
Zoals bij elke vereniging kreeg de clubkas zwaar te verteren, daarom houden wij onze wijnverkoop in ere.
Wij hopen hierbij op jullie hulp en steun te mogen rekenen, en wat wijn, snoep of wafels te mogen leveren.
Doordat onze wijn- en cava-keuze steeds een succes is geweest, hebben we ook nu besloten om deze selectie aan te
houden. Deze kunnen, net als de andere jaren, opnieuw per fles of per karton van 6 stuks worden aangekocht.
Heeft u graag een pakketje in een mooie geschenkverpakking? Geen probleem, maak gewoon uw keuze uit de
verschillende mogelijkheden en wij doen de rest!
Bent u toevallig geen wijnliefhebber? Geen probleem, we hebben voor jullie ook overheerlijke versnaperingen
uitgekozen. Ook dit jaar kan u kiezen tussen vanille- en chocolade wafels, of een heerlijke snoepzak.
Onze wijn- en cava-selectie
Flor De Raïm Brut
Herkomst
Spanje, Catalunya
Druivensoort
Macabeo, Parellada
Past bij
Allround cava voor ieder feestje en receptie
Oude Kaap reserva 2018
Herkomst
Western Cape Zuid-Afrika
Druivensoort
Cabernet Sauvignon
Past bij
Rood vlees, kalkoen, lam, wild
Oude Kaap reserva 2019
Herkomst
Western Cape Zuid-Afrika
Druivensoort
Chardonnay
Past bij
vis met saus, gevogelte met saus, vol-au-vent
Onze pakketjes in geschenkverpakkingen
Pakket Mix
1x cava + 1x rood + 1x wit
Pakket Cava
3x cava
Pakket Rood
3x rode wijn
Pakket Wit
3x witte wijn
Pakket Rood-Wit
2x rode + 1x witte wijn
Pakket Wit-Rood
1x rode + 2x witte wijn
Onze versnaperingen
Vanille wafels 700 gr
Chocolade wafels 700 gr
Snoepzak 300 gr

Prijs Aantal

Totaal

€ 12,00/fles
€ 66,00/6st.

€ 8,50/fles
€ 48,00/6st.

€ 8,50/fles
€ 48,00/6st.

€ 38,00
€ 35,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00
Totaal te betalen :
Totaal betaald :

Uw bestelling zal vanaf de week van 6 december 2021 geleverd worden.
Namens Flyball4Ever … bedankt voor uw steun!!!
Naam : …………………………………………….…………………………………………………………
Flessen
Cava
Rood
Wit

€ 12,00/fles
€ 66,00/doos
€ 8,50/fles
€ 48,00/doos
€ 8,50/fles
€ 48,00/doos

Aantal Totaal Pakketjes
Mix
Cava
Rood
Wit
Rood-Wit
Wit-Rood

Telefoon : ……………………………………

Aantal Totaal
€ 38,00
€ 35,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

Verkocht door : .…………………………………………………………………………

Snoep Aantal
€ 4,00
Wafels
Vanille Aantal
€ 6,00
Choco Aantal
€ 6,00

Totaal

Totaal
Totaal

Totaal te betalen :

€ .………………………..

Ontvangen :

€ .………………………..

