
 
 
 

     VERKOOP KERSTROZEN EN WIJN

 

Beste ouders en gymnasten, 

 

De feestdagen komen eraan. Wil jij, oma en opa, bomma en bompa, mémé en pépé, moeke 
en vake, tante en nonkel, vrienden…een mooie kerstroos om je huis in kerstsfeer te 
brengen? Dat kan en dan steun je ineens ook de club van je kind, kleinkind,….

Bestellen kan via onderstaand 

Afhalen bestelling: woensdag 14 december 20
Moorland zaal. 

 

 

Pot kerstrozen 10,5 cm. Kostprijs 

De kerstrozen komen rechtstreeks van een Belgische kweker!

 

 

 

VERKOOP KERSTROZEN EN WIJN

KERSTROZEN 
 

De feestdagen komen eraan. Wil jij, oma en opa, bomma en bompa, mémé en pépé, moeke 
vrienden…een mooie kerstroos om je huis in kerstsfeer te 

Dat kan en dan steun je ineens ook de club van je kind, kleinkind,….

via onderstaand bestelformulier. Bestellen tot 4 december 2022!

woensdag 14 december 2022 van 13.30 uur tot 19.00 uur aan de 

Pot kerstrozen 10,5 cm. Kostprijs € 4 

 

De kerstrozen komen rechtstreeks van een Belgische kweker! 

VERKOOP KERSTROZEN EN WIJN 

De feestdagen komen eraan. Wil jij, oma en opa, bomma en bompa, mémé en pépé, moeke 
vrienden…een mooie kerstroos om je huis in kerstsfeer te 

Dat kan en dan steun je ineens ook de club van je kind, kleinkind,…. 

Bestellen tot 4 december 2022! 

22 van 13.30 uur tot 19.00 uur aan de 



 
 
 

WIJN 
Drink je graag een lekker glaasje wijn of wil je graag een wijnpakket schenken tijdens de 
feestdagen? Bekijk dan snel ons wijn

WIJNPAKKET 1: 1 Fles rood + 1 Fles wit in 
cadeauverpakking:

 

 

WIJNPAKKET 2: 1 Fles rood + 1 Fles wit in 
cadeauverpakking:

 

 

Drink je graag een lekker glaasje wijn of wil je graag een wijnpakket schenken tijdens de 
agen? Bekijk dan snel ons wijnassortiment  

1 Fles rood + 1 Fles wit in 
cadeauverpakking: € 20 

Domaine de Rivoire wit 
De volledige vinificatie staat hier in het teken van fruitige en florale 
aspecten. Een helder bleke kleur met groene tinten zet de toon. Het 
boeket is springlevend met een luchtige mengeling van citrus, 
pompelmoes, groene appeltjes en wit fruit. Ronddartel
tong met een pittige toets in het midden blijft dat fantastisch fruitig 
karakter guitig natalmen in de mond. Schenk bij salades, mosselen, 
scampi en bv. kabeljauwfilet.  
Houdbaarheid 1 – 2 jaar 
Domaine de Rivoire rood 
Sublieme assemblage van Chardonnay met Viognier en een toets 
Chassan. Fantastisch aroma  van lentebloesem, subtiele perzik op de 
achtergrond en verleidelijke hazelnootjes. 
Mooie ronde, mollige aanzet, verfijnd door de sublieme Viognier. 
Het geheel is zacht romig dankzij de subtiele eik toets. Ideaal bij 
pastagerechten, zalm, wok gerechtjes en frisse zomerse salade. 
Houdbaarheid 3 – 4 jaar 

1 Fles rood + 1 Fles wit in 
cadeauverpakking: € 25 

Château Le Raz Montravel 
Een ware ontdekking, want deze feestelijke wijn heeft een 
indrukwekkend internationaal palmares. In het glas een waaier van 
fijne aroma’s van peertjes tot perzik, subtiel en mooi verpakt in een 
luchtig, bloemig boeket. Proef een krokante toets van passievr
limoen en grapefruit in de mond. Waanzinnig verfijnt
subtiel en elegant in de afdronk. Ideaal om te serveren met 
zeevruchten, gebakken coquilles. Zeker met alle witte vissoorten en 
fijne vissausjes, laat uw culinaire creativiteit maar ga
Houdbaarheid 4 – 5 jaar 

Ter´ Raz “ONE” 
Graag stellen wij U onze eigen selectie uit het Franse zuiden voor. 
Een fijne elegante assemblage van oude Grenache struiken met 
beminnelijke Merlot. Deze wijn heeft een expressieve neus van fris 
rood fruit met een subtiele kruidige ondertoon. Zeer attractief in en 
rond de mond komt het fijne fruit heerlijk tot zijn 
afdronk. Gewoon een lekker glas wijn onder vrienden. Schenk aan 
tafel met onze burgerkeuken of een pittig wok gerecht.
Houdbaarheid 3 – 4 jaar 

Drink je graag een lekker glaasje wijn of wil je graag een wijnpakket schenken tijdens de 

De volledige vinificatie staat hier in het teken van fruitige en florale 
aspecten. Een helder bleke kleur met groene tinten zet de toon. Het 
boeket is springlevend met een luchtige mengeling van citrus, 
pompelmoes, groene appeltjes en wit fruit. Ronddartelend op de 
tong met een pittige toets in het midden blijft dat fantastisch fruitig 
karakter guitig natalmen in de mond. Schenk bij salades, mosselen, 

hardonnay met Viognier en een toets 
Chassan. Fantastisch aroma  van lentebloesem, subtiele perzik op de 

Mooie ronde, mollige aanzet, verfijnd door de sublieme Viognier. 
e eik toets. Ideaal bij 

pastagerechten, zalm, wok gerechtjes en frisse zomerse salade. 

Een ware ontdekking, want deze feestelijke wijn heeft een 
indrukwekkend internationaal palmares. In het glas een waaier van 
fijne aroma’s van peertjes tot perzik, subtiel en mooi verpakt in een 
luchtig, bloemig boeket. Proef een krokante toets van passievrucht, 

verfijnt, verfrissend 
subtiel en elegant in de afdronk. Ideaal om te serveren met 
zeevruchten, gebakken coquilles. Zeker met alle witte vissoorten en 
fijne vissausjes, laat uw culinaire creativiteit maar gaan. 

U onze eigen selectie uit het Franse zuiden voor. 
Een fijne elegante assemblage van oude Grenache struiken met 
beminnelijke Merlot. Deze wijn heeft een expressieve neus van fris 

een subtiele kruidige ondertoon. Zeer attractief in en 
rond de mond komt het fijne fruit heerlijk tot zijn recht in de 
afdronk. Gewoon een lekker glas wijn onder vrienden. Schenk aan 

een pittig wok gerecht. 



 
 
 
 

WIJN PER FLES/DOOS
 
 

 
 Domaine de Rivoire wit of rood 

 Château Le Raz Montravel 

  Ter´ Raz “ONE” € 15 per fles
 
 
 
Bestelformulier afgeven ten laatste op 4 december of digitaal doormailen 
willy@tkedelweiss.Org 
 
Bestellen kan tot 4 december 2022. Afhalen bestelling op woensdag 14 december van 13.30 
uur tot 19.00 uur aan de Moorland zaal!

 

Bestuur en leiding danken u voor de steun aan onze club!

 
 

WIJN PER FLES/DOOS 

Domaine de Rivoire wit of rood € 10 per fles/per doos € 55 voor 6 flessen

Château Le Raz Montravel € 12 per fles/per doos € 65 voor 6 flessen

€ 15 per fles /per doos € 85 voor 6 flessen 

Bestelformulier afgeven ten laatste op 4 december of digitaal doormailen 

Bestellen kan tot 4 december 2022. Afhalen bestelling op woensdag 14 december van 13.30 
uur tot 19.00 uur aan de Moorland zaal! 

voor de steun aan onze club! 

€ 55 voor 6 flessen 

€ 65 voor 6 flessen 

Bestelformulier afgeven ten laatste op 4 december of digitaal doormailen 

Bestellen kan tot 4 december 2022. Afhalen bestelling op woensdag 14 december van 13.30 


