
Beste ouders, sympathisanten en andere wijnliefhebbers, 

Bij vlinders in de buik en liefdesverdriet, bij feesten met vrienden en familie, 
bij uw heerlijkste maaltijden: wijn speelt een rol! 

Wetende dat hiermee de school en dus ook de kinderen er wel bij varen, zijn 
we er zeker van dat we ook nu weer op jullie bestellingen mogen rekenen.

WIJNVERKOOP    
TVV. FREINETSCHOOL DE VIER TUINEN



De factuur met betaalgegevens mogen jullie 1 van de komende 
dagen in jullie vakje op school verwachten of met de post in je 

brievenbus thuis (als je geen ouder bent op school). 
Gebruiken jullie a.u.b. de gestructureerde mededeling bij 

betaling?  
Jullie bestelling wordt met veel liefde klaargezet of meegegeven 

aan jullie contactpersoon op woensdag 13, donderdag 14 of 
vrijdag 15 december 2017 

De feestbende van Freinetschool De Vier Tuinen 



9,00 € 

te kopen per 6

201 - CAVA MASIA BOU - SPANJE 

Lichtgele Cava met fijne pareling. De aroma’s zijn zuiver en vooral 
fruitig. Citrusvruchten gaan samen met rijpe appel, peer en hazelnoot. 
De romige mousse maakt deze wijn zeer toegankelijk en aangenaam 
fris. Zacht en rond van smaak. Ideaal als aperitief, maar ook bij oesters 
en zeevruchten. Schenken aan 6 – 10 °C. Dit is een goed glas cava dat 
iedereen zal aanspreken, ideaal voor feesten en recepties. 



6,20 € 
te kopen per 6

301 - TARANI SAUVIGNON  - 2016 Frankrijk - WITTE WIJN 

Zeer expressieve geuren van pompelmoes, limoen en andere 
citrusvruchten. Puur en droog met een volle, levendige afdronk. Gekoeld 
serveren op 10-12°C, als aperitief of bij vleeswaren, wit vlees, 
schaaldieren en (gegrilde) vis. De wijngaarden liggen ten noord-oosten 
van Toulouse, een alluviale grond, bestaande uit zand, stenen en klei. 
Moderne witte wijn vinificatie met korte inweking van de schillen voor 
het persen. 



6,20 € 

te kopen per 6

401 - TARANI GAMAY ROSE - 2016 Frankrijk - ROSE WIJN 

                                                                                
Deze wijn is gemaakt van 100% Gamay druiven. Een heldere licht roze 
kleur.  In de neus besjes, frambozen, zeer levendig. Ook in de smaak 
veel rood fruit en een levendige zuurgraad.  Een fijne rosé die niet 
alleen in de zomer lekker is. Serveer deze wijn gekoeld op 10-12 °C. 
Deze wijn is het hele jaar door lekker als aperitief, bij gegrild vlees, vis 
en salades, of gewoon gezellig met vrienden. 



501 - TARANI MALBEC  - 2016 Frankrijk - RODE WIJN 

Deze rode wijn is het Franse antwoord op de Malbec wijnen uit 
Argentinië! De wijn heeft een zwoele neus met rijpe pruimen, kersen en 
zoete kruiden. Een rijpe, lichte zoete aanzet, fijne zuren en tannines, 
veel sappig donker fruit. Een warme en lange afdronk. Deze wijn is 
lekker bij een kaasplankje, stoofgerechten en gegrild vlees. Serveer bij 
16-18°C. In 2015 heeft deze wijn de Zilveren Medaille gewonnen en 
kreeg de wijn vijf sterren van Perswijn. 

6,20 € 
te kopen per 6



Bestelbon wijnactie De Vier Tuinen                                                      2017 - 2018

Nr. Omschrijving wijn prijs per 6 aantal totaal

CAVA

201 Cava Masia Bou - Spanje 54,00

WITTE WIJN

301 Tarani, Sauvignon 2016 - Frankrijk 37,20

ROSE WIJN

401 Tarani, Gamay 2016 - Frankrijk 37,20

RODE WIJN

501 Tarani, Malbec 2016 - Frankrijk 37,20

eindtotaal

Voornaam en naam

Mailadres

Contactpersoon

Adres

Telefoon

Factuur nodig ja - neen
Btw-nummer

Bedrijfsnaam

Datum en 
handtekening

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE STEUN!


