
Cava Oliveda brut joven ....10€/fles
Macabeo, Xarel.lo en Parellada
Fris, zuiver, fruitig en floraal, cava met 
zeer fijne mousse. Heerlijk aperitief of 
om zomaar van te genieten.

Esteban Martín wit ............. 6€/fles
Chardonnay en Macabeo.
Eerlijke witte wijn. Vooral vers wit fruit 
met exotisch toetsje, ook wat lente-
bloemetjes in het aroma. Ideaal als 
aperitief, maar past ook bij een slaatje 
of vis.

Esteban Martín rosé........... 6€/fles
100% Garnacha
Aantrekkelijke speelse rosé met een 
verleidelijke lichtroze kleur. Aroma’s 
van witte perzik en pompelmoes. 
Elegante, frisse aanzet met rijpe rode 
vruchten in de afdronk.

Esteban Martín rood .......... 6€/fles
Garnacha en Syrah
Vlotte en soepele rode wijn met fruitige 
toetsen in de neus. Rood fruit met goed 
gebalanceerde zachte en rijpe tannine. 
Lekker voor elke gelegenheid. 

Beste supporters,

met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht, 
organiseren we dit jaar een 
WIJNVERKOOP.

Hiernaast kan je de verschillende soorten wijn 
en cava zien die we u kunnen aanbieden aan 
een mooie prijs.

Tijdens de bekerwedstrijd op 25 november, 
is er de mogelijkheid om al eens te proeven 
van deze godendranken... en onmiddellijk je 
bestelling te plaatsen.

Bestellingen per volle doos van 6 flessen via 
bestelbon of events@avantibrugge.be tegen 
17 december 2018.

LET’S GO AVANTI !

TIJD VOOR EEN LEKKER WIJNTJE...



BESTELFORMULIER WIJNVERKOOP

Cava Oliveda brut joven:  ......10€/fles - 6st/doos ..........aantal dozen : .....................
Esteban Martín rood ................6€/fles - 6st/doos ..........aantal dozen : .....................
Esteban Martín rosé.................6€/fles - 6st/doos ..........aantal dozen : .....................
Esteban Martín wit ...................6€/fles - 6st/doos ..........aantal dozen : .....................
______________________________________________________________

                                                                 TOTAAL TE BETALEN : ..................

BESTELLING

Naam : ...........................................Voornaam : ................................................
Adres : ..............................................................................................................
Postcode :..................................... Gemeente : ................................................
Tel/Gsm : ..........................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................
______________________________________________________________

GEGEVENS

Wordt afgehaald bij ELVINO na betaling op rnr:

Graag aflevering aan huis:
..........................................................................................................................

LEVERING

Cash : ..............................................................

Overschrijving op BE49 1030 5217 6671 ........
______________________________________________________________

BETALING 


