AC HAMME

Wijnverkoop
2 0 2 2

Beste atleten, ouders en sympathisanten,
Steun Atletiekclub Hamme door de aankoop van enkele
heerlijke wijnen, bubbels of een (non-) alcoholisch
aperitief.
5% korting + suprise bij aankoop vanaf 12 flessen.
Factuur verkrijgbaar (BTW-nummer en adres ingeven
bij bestelling)

Bestellen kan tot 3 december op achamme.be/wijn
Afhalen 10 december van 10u tot 12u in de kantine

www.achamme.be/wijn
Bij vragen: boonkris1@gmail.com of +32 479 62 00 56

Atletiekclub Hamme wijnverkoop 2022
BUBBELS
Cava Solo Brut Aranléon – Valencia, Spanje €12,95/fles
Strogele Cava Brut met heel fijne pareling. 11 maanden rijping, Resulteert in een rijke,
volle smaak met langeafdronk.

Prosecco Brut Superiore Millesimato - Valdobbiadene €15,45/fles
Hier geen massaproductie en blends van verschillende jaren. Steeds een millesimé van
een hoogstaande jaargang, en dat proef je! Rijke en vol aromatische, droge Prosecco!

WITTE WIJN
Chardonnay Preignes le Neuf - Languedoc €9,75/fles
Florale, delicate aroma's komen je tegemoet. Gebalanceerde, "speelse" wijn waarin de
deels vatgerijpte Chardonnay mooi verweven is. Rond mondgevoel en verfrissende
afdronk.

Trois Villages Blanc Croix des Pins - Ventoux €11,30/fles
Ideale aperitiefwijn en vlot verder te zetten bij een heerlijke zeevruchtenschotel!
Florale aroma's met frisse, levendige aciditeit. BIO

Sauvignon Blanc Cescon - Friuli €12,95/fles
Heerlijke, knapperige witte wijn met aroma's van kruisbes en citrus. Wat een
mineraliteit ! Voor de Sauvignon Blanc liefhebbers.

RODE WIJN
Exception Cab. Sauvignon Preignes le Neuf - Languedoc €11,50/fles
Iets meer dan 12 maand vatgerijpte Cabernet Sauvignon brengt het beste naar boven in
deze Exception PN 1898! Cassis, vijg, blauwe bes en rood fruit zorgen voor 'n rijke wijn.
Trois Villages Rouge Croix des Pins - Ventoux €11,95/fles
Provencaalse aroma's, vleugje zwarte peper en cassis komen je tegemoet in dit
geslaagde Grenache, Syrah, Marselan en Carignan huwelijk! 2 maand maceratie en 13 m
rijping op cuve. BIO
Merlot Cescon - Veneto €12,95/fles
Mooie, robijnrode kleur met zachte en intense rood fruit aroma’s. Soepele rode wijn die
perfect in harmonie is.

DIGISTIEF EN APERITIEF
Amaretto Authentico Lazzarone €22,50/fles
Héérlijke lichtzoete Amaretto die nog echt gemaakt wordt dmv een infuus van de
Amaretti koekjes ! Recht uit Saronno ! Pure amandelsmaak.
Feliz non alc Rosé Bubbel - België €6,75/33cl - €10,25/75cl
Een geweldig lekker niet alcoholisch, fris, bruisende aperitief !
munt en framboosjes. Heerlijk verfrissend !

Op basis van appel,

5% korting + suprise bij aankoop
vanaf 12 flessen.
Bestellen kan op achamme.be/wijn

Bij vragen: boonkris1@gmail.com of +32 479 62 00 56

