
Eindejaars wijn actie  AC Hamme 2019 

 

 

Bubbels : 

* Cava Solo Brut Aranléon – Valencia, Spanje    12€/fles 

Strogele Cava Brut met heel fijne pareling.   11 maanden rijping, resulteert in een rijke, volle smaak met lange 
afdronk. 

* Champagne Clos de la Chapelle “Audace” Brut – Villedommange    24€/fles 

De cuvée ‘Audace’ is een verfrissende aperitief Champagne. Dankzij 75% Pinot Meunier, 20% Pinot Noir en 
5% Chardonnay, is deze Brut Champagne expressief qua aroma en wat ronder en zachter van smaak 

 

Witte wijn : 

* Mario Bianco – Pelassa - Arneis – Piëmonte,Italië    10 €/fles 

Sappige, toegankelijke en smaakvolle witte wijn hoofdzakelijk gemaakt van het lokale druivenras Arneis.  
Ideaal als aperitief of bij vis en tal van kazen. 

 

* Due Bianco Giannitessari – Veneto, Italië    13€/fles 

De lokale druivenrassen Garganega, Durella en Pinot Grigio zorgen voor een rijke wijn met intense aroma’s 
van tropisch fruit met een lange afdronk.   Ideale begeleider bij rijkere visgerechten en bij gevogelte. 

 

Rode wijn : 

* Bodegas Enguera Crianza - Monastrell Tempranillo – Valencia,Spanje 10€/fles 

Tempranillo en Monastrell zorgen voor het sappige en volumineuze karakter, terwijl Syrah haar steentje 
bijdraagt tot de licht kruidige afdronk. 12 maanden vatrijping. Soepele, ronde tannines. 

 

* El Arbol Aranleon – Valencia,Spanje 16€/fles 

El Arbol, de dennenboom, staat symbool voor de standvastigheid en eeuwigheid van het ecologische project 
van Bodega Aranleon. 100% Tempranillo verbouwd op 650m hoogte op een bodem van kalksteen en klei. De 

13 maanden rijping op Franse eiken vaten resulteert In een volumineuze, sappige en nog steeds elegante, 
rijke rode wijn!  Perfect met rood vlees en groot wild. 

 

vanaf 12 flessen = 5% korting + Surprise 

Bestellen kan tem zondag 24/11/2019 via mail naar kris.boon@trescal.com of bestelbon afgeven aan 

iemand van het bestuur in de kantine 

Betaling via overschrijving op rekeningnummer AC HAMME VZW: BE34 0682 1845 0390 

met vermelding “WIJN + voor en achternaam”  of in enveloppe aan iemand van het bestuur in de kantine 

samen met de bestelling. 

Indien een factuur gewenst gelieve BTWnr op te geven bij bestelling 

(bestelling enkel geldig na ontvangst betaling) 

Levering wijn zaterdag 7/12/2019 tss 10h en 11h30 aan de piste. 

Nog vragen? Geef gerust een seintje kris.boon@trescal.com (0479/620056) 

 

Hartelijk dank! 

mailto:kris.boon@trescal.com
mailto:kris.boon@trescal.com


Eindejaars wijn actie  AC Hamme 2019 

 

 

bestelbon wijn 2019 tvv AC Hamme 

naam bestelling    

naam atleet :   

e-mail   

factuur adres :   

factuur/btwnr :  BE 

      aantal   totaal  € 

bubbels Cava Solo Brut Aranléon  12 €/st     

  Champagne Clos de la Chapelle 24 €/st     

witte wijn Mario Bianco – Pelassa - Arneis  10 €/st     

  Due Bianco Giannitessari  13 €/st     

rode wijn Bodegas Enguera Crianza  10 €/st     

  El Arbol Aranleon  16 €/st     

    totaal €   

vanaf 12 flessen = 5% korting + Surprise  -5%(>=12fl)   

    te betalen :   
 

Bestellen kan tem zondag 24/11/2019 via mail naar kris.boon@trescal.com of bestelbon afgeven aan 

iemand van het bestuur in de kantine 

Betaling via overschrijving op rekeningnummer AC HAMME VZW: BE34 0682 1845 0390 

met vermelding “WIJN + voor en achternaam”  of in enveloppe aan iemand van het bestuur in de kantine 

samen met de bestelling. 

Indien een factuur gewenst gelieve BTWnr op te geven bij bestelling 

(bestelling enkel geldig na ontvangst betaling) 

Levering wijn zaterdag 7/12/2019 tss 10h en 11h30 aan de piste. 

Nog vragen? Geef gerust een seintje kris.boon@trescal.com (0479/620056) 

         
Hartelijk dank! 
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