
   

Wijnverkoop 
Jins ‘03 

 
Wij zijn de Jins van scouts Sint-Mauritius ‘Den 51ste’. Wij zamelen het hele jaar door geld in om onze buitenlandse reis 
naar Bulgarije te sponsoren en hierbij kan een traditionele wijnverkoop dus zeker niet ontbreken. Ook dit jaar mochten 
wij zelf de cava en wijnen proeven en uitkiezen bij Le Vigneron Provençal (Antwerpsesteenweg 328B). Het leuke aan 
dit jaar is dat we de kans kregen om ons wijnassortiment in een nieuw jasje te steken. We mochten namelijk voor onze 
wijnen onze eigen etiketten ontwerpen. Dit jaar bestaat ons assortiment uit een frisse cava, een frisse witte en kruidige 
rode wijn.  
 
Krijgen jullie al zin in al dit lekkers? Contacteer dan snel een van onze jins of vul onderstaand formulier in.  
 
Op deze manier help je ons om van deze zomer een onvergetelijke buitenlandse reis te maken. 
 
ASSORTIMENT 
Pere Ventura Chic Barcelona Brut_€10 

Deze frisse cava is afkomstig uit het Spaanse Barcelona en bevat aroma’s van citrus en groene appel. 
De cava is evenwichtig in de mond met fijne pareling en lichte exotische afdronk. 
Druiven: Xeler.lo, Macabeo, Parrelada  

“Drink ons naar Bulgarije” Wit_€8 
Deze frisse, maar droge wijn brengt je rechtstreeks in de prachtige stadjes van Bulgarije. Je loopt 
doorheen de pittoreske straatjes van Veliko Tarnova en geniet van een zonnig terrasje in Plovdiv. De 
aroma's van groene appel, kweepeer en een mooie mineraliteit in de finale zorgen voor een echt 
zonnetje vanaf de eerste slok. 
Druiven: Colombard-Saugivnon-Grenache Blanc 

“Drink ons naar Bulgarije” rood_€8 
Deze Zuiderse, licht kruidige rode wijn neemt je mee naar de mooie natuur in Bulgarije. Je wandelt in 
het Rila-gebergte op bijna 3000 m hoogte en ontdekt de helderblauwe gletsjermeren en watervallen 
in het Nationaal Park Pirin. Dankzij de rijping op het eiken vat, heeft de wijn een mooie concentratie 
van zwarte bessen en een vleugje vanille verkregen.  
Druiven: Merlot, Grenache et Syrah 

BESTELLEN 
a) Vul het Google formulier in op  
b) of mail onderstaande strook ingevuld door naar jins.51ste@gmail.com 

U ontvangt een bevestigingsmail waarna u de betaling mag overmaken op BE91 3631 5215 7876 met vermelding van 
uw naam. We zullen zo ook verder afspreken i.v.m. ophaling/levering.  
 
Alvast bedankt voor uw steun. Laat het smaken!  
De Jins 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Naam & voornaam: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Cava Chic Barcelona (€10)  x…………… = …………………. 
Drink ons naar Bulgarije ‘wit’ (€8) x…………… = …………………. 
Drink ons naar Bulgarije ‘rood’ (€8) x…………… = …………………. TOT = …………… 

 

mailto:jins.51ste@gmail.com

