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Unieke wijn- en bieractie: Freule van Eekhout: ParkPret
Beste wijn- en bierliefhebbers,

In 2017 gaan wij ook weer ParkPret organiseren. Omdat financieel mogelijk te maken hebben
wij een kerstwijnactie! De verkooprijzen zijn gelijk aan de normale winkel- /

vriendenprijzen. De opbrengsten, de korting van Mondovino en Bohemean ter gelegenheid
van deze actie, zijn voor de organisatie van ParkPret op zondag 28 mei 2017. Wil je ons
ondersteunen, door het kopen van deze heerlijke wijnen en bieren?

In samenwerking met Mondovino hebben wij een mooie rode een witte wijn geselecteerd.
De beschrijving van deze wijnen vindt u in de bijlage.
Rode wijn Negroamaro (Italiaans):
Witte wijn Panul (Chileens):

per doos met 6 flessen € 39.00

per doos met 6 flessen € 39.00

In samenwerking met Bohemean is er tevens de mogelijkheid om bier te kopen. Ook hiervan
vindt u de beschrijving in de bijlage.
Zwölsch (33 cl):

€ 1,50 per fles / € 36.00 per doos (24 flessen)

Donkerwit:

€ 1,50 per fles / € 36.00 per doos (24 flessen)

Edelweis:

Weizenbock:
Zwölsch 2B:

€ 1,50 per fles / € 36.00 per doos (24 flessen)

€ 1,65 per fles / € 39,60 per doos (24 flessen)

€ 1,85 per fles / € 44,40 per doos (24 flessen)

Doos ‘Mix & match’ (2x12, 3x8, 4x6) is uiteraard mogelijk.
Kado-verpakking (6 flesjes): meer prijs € 1.00

De wijn en het bier kun je bestellen per mail, telefoon of persoonlijk bij elke ParkPretter. In
verband met de financiële afwikkeling graag contant betalen.
Met vriendelijke groet,

De ParkPretters (Jennifer Dresscher, Sandy Fredriksz, Marjolein Nusmeier, Sonja Paauw,
Annet Westerdijk, Jan Aberson, Richard Alberts, Raymond Koek)

Naam:

Telefoon

Bestelling

Doos rode wijn

Aantal

E-mail

Prijs /stuk
€ 39.00

Doos witte wijn

€ 39.00

Doos Zwölsch

€ 36.00

Doos Edelweis

€ 36.00

Doos Donkerwit

€ 36.00

Doos WeizenBock

€ 39,20

Doos Zwölsch 2B

€ 42.40

Doos Mix & match *

€ 36.00

Kado-verpakking *
*: svp op achterzijde specificeren!

Prijs

Naam

ROOD
Cantine Due Palme Negroamaro del
Salento Domiziano

WIT
Panul Central Valley Chardonnay
2012

Afbeelding

Proefnotitie
Drinken bij

Doosje met 6
flessen

Bramenjam, zoethout met nodige body.
Geconcentreerde rode wijn met veel
kruidigheid en geconfijt fruit in het aroma.
De smaak is vol, rond en zwoel: de afdronk
krachtig en stevig.
Een wijn die een stevige schotel verdient,
zoals kruidige stoofgerechten of gegrild
vlees van de BBQ.
€39.00

Volle, frisfruitige Chardonnay met lichte
toastnuances in de geur en een ronde,
friszure smaakstructuur. De afdronk is
sappig, aromatisch en heeft de nodige
lengte.
Uitstekende aperitiefwijn. Ook prima te
combineren met voor- of hoofdgerechten
met vis, zeevruchten of salades

€ 39.00

Zwölsch

Edelweis

Donkerwit

WeizenBock

Zwölsch2B

Proefnotitie

Fris, moutig, licht
gehopt

Blond, lichtzuur,
fris, ‘rond’
.

Donker, moutig
én fris. Meer
'bite

Lichtzuur,
vol en stevig;
veel fruit

Vol en moutig,
maar toch fris,
Veel fruit

Drinken bij

Alle
gelegenheden

Fris winterweer,
Vis en kalf,
oosters (pittige
curry’s),

Minder fris
winterweer,
Stamp- en
stoofpot

Kou en regen,
Wild zwijn (of
varken)

De kachel of
openhaard,
Wild en rood
vlees

Fles (33cl)

€ 1.50

€ 1.50

€ 1.50

€ 1.65

€ 1.85

Doos (24)

€ 36.00

€ 36.00

€ 36.00

€ 39.60

€ 42.40

Naam

Afbeelding

