Beste,
Wegens de Covid-pandemie was er geen verkoop van onze zelfgemaakte producten. Het familiefeest is 2 jaar niet
doorgegaan waardoor wij geen inkomsten ontvingen voor onze projecten.
Door de jaren heen hebben we, dank zij uw steun, de belevingstuin, warme tuin en de petanquebaan kunnen
verwezenlijken.
Er zijn nog heel wat projecten die wij willen realiseren zoals inrichting ateliers, leefgroepstuinen,……
Daarom organiseren wij een wijnverkoop.
U zal dit zeker kunnen volgen op onze facebookpagina!
Wij stellen U voor :

Rode wijn
Vina Enterizo Tempranillo 2019
Land : Spanje, Utiel-Requena
Druif : Tempranillo 90 %, Bobal 10%
Dit is een wijn met aroma’s van rijpe rode
vruchten die je kan serveren bij
varkenskotelet.

Rosé wijn
La Rosée 2019
Land : Frankrijk, Languedoc-Roussillon
Druif : Grenache 50%, Merlot 50%
Dit is een wijn met frisse aroma’s van rood
fruit die je kan serveren als aperitief of bij
barbecues en salades

Witte wijn
Landskroon Chenin Blanc 2019
Land : Zuid-Afrika, Paard
Druif : Chenin Blanc 100%
Dit is een droge witte wijn, fris met tonen
van limoen en perzik die je kan serveren bij
salades, lichte visgerechten of zeevruchten.
Is ook ideaal als aperitief!

Prijs :
- 1 fles : € 8,00
- 6 flessen : € 42,00
Voor de 6 flessen kan U zelf een samenstelling maken met de verschillende soorten wijn.
Gelieve bijgevoegde bestelbon in te vullen voor 31 oktober 2021
De bestelling kan U afhalen van 22 november tot en met 26 november 2021 van 8u30 tot 17u00. Na 17u00 op
afspraak.
Gelieve meteen na je bestelling het totaalbedrag over te schrijven op het rekeningnummer :
BE47 0012 1839 5980 met vermelding wijn + naam en telefoonnummer/GSM.
Indien U geen wijn lust, kan U altijd een bedrag storten. Vanaf € 40,00 kan U een fiscaal attest verkrijgen.

Alvast bedankt voor uw steun!

Cliënten en personeel van Humival

Fam : (naam)………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel / GSM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
wil graag volgende bestellen:
-

Rode wijn
Vina Enterizo Tempranillo
Rosé wijn
La Rosée
Witte wijn
Landskroon Chenin Blanc
Totaal aantal flessen :

………..aantal flessen
………..aantal flessen
………..aantal flessen
…………

Totaal te betalen
1 fles
= 8 euro x …………… =
6 flessen = 42 euro x ……………. =
Voor de 6 flessen kan U zelf een samenstelling maken met de verschillende soorten wijn.
Gelieve de bestelbon terug te bezorgen aan Humival
- Per post
VZW Humival
Nijverheidsstraat 9
9950 Lievegem
-

Per mail : info@humival.be

Voorkeur datum afhaling :
□ maandag 22 november tussen 8u30 en 17u00
□ dinsdag 23 november tussen 8u30 en 17u00
□ woensdag 24 november tussen 8u30 en 17u00
□ donderdag 25 november tussen 8u30 en 17u00
□ vrijdag 26 november tussen 8u30 en 17u00
□ na 17u00 op afspraak
Voor meer informatie kan U altijd contact opnemen tijdens de kantooruren op het telnr. 09/378.04.11.

