“Champagne” & “Wijn” verkoop
Beste,
Daar we dit jaar, wegens bepaalde omstandigheden niet in de mogelijkheid waren om een
benefiet-avond te organiseren, hebben we met het bestuur de koppen samen gestoken om een
alternatief te bedenken om de Lentriac kassa wat te kunnen spijzen.
We zijn naast een deelname aan de Kerstmarkt te Lauwe op 8 december, gaan we ook de
uitdaging aan tot een “Champagne” en “Wijn” verkoop.
De Champagne is van een type Brut, en draagt als merk “Veuve Angély”. De flessen zijn
uitgerust met onze “eigen Lentriac capsules”, waar menig verzamelaar (momenteel blijkbaar
hipper dan postzegels ) al snel bereid zijn een 8-tal Euro voor op te hoesten. We hebben dan
ook voor twee verschillende capsules gekozen, dit van ons logo met zwarte en witte
achtergrond. Tijdens het proeven was al heel snel duidelijk dat het deze ging worden. Brut maar
toch lichtjes fruitig…. Kortom, een plezier voor de smaakpapillen.
De verkoopprijs per fles is €25.00
Dit kan uiteraard per fles verkocht worden. Voor verzamelaars die er eventueel twee kopen voor de
verschillende capsules, best dit melden, want ze zijn separaat verpakt. (6 gelijke capsules per
karton)

We hebben ook “rode” en “witte” wijn in ons aanbod. Ook hier was er geen twijfel gedurende de
degustatie dat deze van een zeer hoge kwaliteit is. Het is een Zuidafrikaanse Hemels Rijk, met
een unieke en zeer aangename smaak. Deze wijn is in BeNeLux enkel via deze wijn- en
champagnehandel te bekomen. De wijnen kunnen uiteraard ook per fles aan de man gebracht
worden, terwijl de verpakkingen 6 per karton zijn. Hierbij ook duidelijk aangeven wat u precies
wenst. Verkoopprijs per fles bedraagt : wit €7.25 – rood €7.60

Bestellingen doorgeven via christophe@lentriac.be en/of els@lentriac.be of pb – via whatsapp.

Met de eindejaarsperiode in zicht kan dit niet anders dan een succes worden !
Alvast dank voor uw steun !
Dank bij voorbaat,
Sportieve Groeten,
Het Bestuur
PS : wat de betaling betreft kunnen we dit zowel in cash, als met overschrijving op de lentriac rekening BE44 7310 2037 7045
(wel met duidelijke vermelding aub !)
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G : 0497 582 992
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