Takeaway
za 30 januari
zo 31 januari

Huveneersschool Hingene
Schol en tot volgend jaar op ons eetfestijn.

Huveneersschool Hingene

Dit schooljaar geen eetfestijn. We zullen nog een jaartje moeten
wachten tot we jullie terug samen gezellig aan tafel krijgen.
Geen eetfestijn dus maar wel
een veilige „Takeaway“.
We bieden jullie lekkere wijnen aan
om het wachten te verzachten.

Bestellen kan vanaf nu tot maandag 25 januari
via onze website https://hingene.huveneersschool.be/
of via onderstaand bestelformulier.
Je mag het ingevulde bestelformulier:
- meegeven met je leerling
- in de brievenbus van de school stoppen
- mailen naar directie.hingene@huveneersschool.be
Je betaalt via overschrijving naar BE04 7885 0406 9431
met vermelding van dezelfde naam als op je bestelformulier
anders is dit moeilijk terug te vinden.

Wit wijntje
2020 CHÂTEAU GUILHEM SAUVIGNON BLANC VIN DE PAYS D’OC
De koude weking van enkele uren alvorens te vergisten in vaten bezorgt deze bio-wijn extra veel geur
en smaak. Citroen en limoen zijn de belangrijkste aroma’s. Fris bij aperitief, geitenkazen, venkel.

Bestelformulier
Rood wijntje
2019 DOMAINE FONTAINE DU CLOS CÔTES DU RHÔNE ROUGE
Elegantie, kracht en ﬁnesse verpakt in een mooie ﬂes. Zeer volle smaak, zonnig, kruidig en warm.
Verrassend elegant op de tong. Een wijn met karakter, subtiele fruitigheid en een ﬂinke dosis kruiden.

Naam: .............................................................................(zelfde als op overschrijving)
Adres: ...........................................................................................................
Tel: ..................................... Email: ...............................................................
Aantal flessen

Per fles € 12
Per 6 flessen € 65
(samen tellenm ag)

Bubbel wijntje

W IT wijntje

AZIENDA AGRICOLA FRASSINELLI VINO FRIZZANTE ROSE’MARCA ITALIË

ROOD wijntje

Mooie rosé kleur, een pareltje uit het Italiaans familiedomein waar gewerkt wordt met respect voor mens en natuur.
Frizzante verwijst naar de zachte druk op de ﬂes vandaar de gewone wijnkurk met touwtje. Schenk deze geurige,
kleurige bubbel wijn in een groot wijnglas, dus niet in een ﬂute, en geniet van je bubbel.

BUBBELwijntje

Deze
kan je vanaf nu bestellen voor

Afhalen op school

 12 per fles
 65 voor 6 flessen

Zaterdag30 januari

Je mag gerust de soorten mengen om tot 6 te komen.

Zondag 31 januari

Je bestelling afhalen op school kan
op zaterdag 30 januari tussen 17 uur en 19 uur
of op zondag 31 januari tussen 10 uur en 12 uur.
Thuis laten leveren kan ook op zondag 31 januari tussen 10 en 12 uur.

Gewenste uur aanduiden
tussen 17 uur en 18 uur
tussen 18 uur en 19 uur
tussen 10 uur en 11 uur
tussen 11 uur en 12 uur

Levering aan huis
Zondag 31 januari

tussen 10 uur en 12 uur

€ 2 per levering

TOTAAL

€

