Pakket 1 Witte wijn:
Rey de los Andes , witte Chardonna
y uit Central Valley in Chili.
Een sappige, witte wijn met aroma's van nootjes, rijpe appel, boter,
vanille. Hij heeft een zachte smaak met een licht vettige afdronk.
^t Te drinken bij wit vlees en warme visgerechten. Jong drinken, maximum 2
tot 3 jaar bewaren. Niet te koud serveren (8 - 10°) – dit is de suggestie van
de Sommelier om de aroma’s het best tot uiting te laten komen.
Veel mensen drinken hun witte wijn graag iets kouder op 6° dit kan ook.

Pakket 2 Rode wijn :
Bodegas Callia, Lunaris , rode wijn uit San Juan in Argentinië.
Druiven: Shiraz (70%) en Malbec (30%)
Aroma's van zwarte bessen, vijgen, pruimen, bramen. Krachtig en fruitige
wijn met intense smaak.
Te drinken bij een temperatuur van 16 - 18° max. , dus behoorlijk fris
schenken. Maximum 3 jaar bewaren.
Serveren bij barbecue, gegrilde vleesgerechten, kruidige vleesschotels,
lamsvlees.

Pakket 3 Cava:
Cava Mira Me, cava "Brut Seleccion" uit Sant Sadurni d'Anoia
van Xarello, Macabeo en Parellada de 3 druiven voor de meeste cava's.
Zeer evenwichtige cava met een fijne pareling.
Aroma's van vers wit fruit , citrus, amandel, toast. Fris serveren.

Wijnactie Liberia
Mogen we ons even voorstellen?
Wij zijn een kleine erkende Vlaamse NGO, die een onderwijs - en gezondheids
project in Liberia ondersteunen. In dit West Afrikaans land dat tot de armsten
in de wereld behoort met een daginkomen van nauwelijks 1 €, en waar ze nog
maar recent van een lange burgeroorlog en een verwoestende ebola epidemie
herstellen, zijn onderwijs en gezondheidszorg stiefmoederlijk behandeld.
Daarom doen we hier in Oost-Vlaanderen met een klein team vrijwilligers aan
fundraising via verkoopacties in ziekenhuizen, shoppingcentra, scholen en via
serviceclubs en gemeentelijke en provinciale overheden om onze voornaamste
projecten te sponsoren:
- AOH Rock Hill Community School waar meer dan 300 kinderen uit een van de
armste voorsteden van Monrovia onderwijs en ondersteuning krijgen. Zonder
onze hulp werken deze kinderen vanaf 5 jaar mee in de steengroeve.
- Zeekazo Mobile Health team in het binnenland, waar ze proberen om tijdig
vrouwen met risicozwangerschappen gepaste medische hulp te bieden en
traditionele vroedvrouwen opleiding te geven. Via een kleine polikliniek, en
transport vanuit de soms onbereikbare brousse met eenvoudige efficiënte
bromfietsen verzorgen ze er malaria, diarree, pre- en postnatale problemen,
kinderziekten, HIV e.a.
Daarom vragen we dan ook om deze wijnverkoop actie te steunen waar we u
kwaliteitsvolle wijnen aanbieden, door te bestellen via een van de
onderstaande contactpersonen en met betaling via het centrale rekening
nummer BE86 3904 2045 5750. Indien tijdig besteld worden ze geleverd voor
de feesten.
Alvast bedankt in naam van de mensen uit Liberia.

Naam: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………

Pakket 4 Fairtrade:

per 3 flessen

per 6 flessen

Prijs

Nie verkeerd Nie Mixed pakket zolang de voorraad strekt

Pakket 1 - Wit

…….. X 24 €

……. X 48 €

……….

Zuid Afrikaanse fairtrade wijn uit de West Kaap. Heerlijke fruitige aromas
met zachte afdronk. Pakket met 1 rood / 1 rosé / 1 wit, 1 rood / 2 wit of 2
rood / 1 wit (beperkt aanbod)

Pakket 2 - Rood

…….. X 27 €

……. X 54 €

……….

Pakket 3 - Cava

///////////

…….. X 60 €

……….

…….. X 28 €

///////////

……….

…….. X 3 €

……….

Pakket 4 - Fairtrade

Liberia, minste onderwijs
kansen ter wereld.
62% nooit naar school!

www.acresofhopebelgium.be

geschenkendoos

voor 3 flessen

Tot 20 december kan je bestellen bij:
Mia Devriese – 0496 728 443 – mia_devriese@hotmail.com

Overschrijven kan op rekening

Diane Van De Sompel – 0486 064 021 – dianevandesompel@hotmail.com

BE86 3904 2045 5750 Vzw Acres of Hope
Rozenlaan 14, 9880 Lotenhulle

Lieve Haverbeke – 0496 131 449 – lieve.haverbeke@telenet.be
Isabelle Deryckere – 0477 816 237 – isabelle_deryckere@hotmail.com
Kris Lambrecht – 0476 483 498 – lambrechtkris@yahoo.com

