Wijnhandel van Spaandonk uit
Oudenbosch en Stichting Doe Iets
hebben de handen ineen geslagen!

Stichting Doe Iets is opgericht om duurzame sociale projecten op de Filipijnen te realiseren.
Elke twee jaar organiseert deze stichting Festival Doe Iets in de Perkpolder in Zeeuws Vlaanderen.
Ook dit jaar in september zou het festival plaatsvinden, maar dit kan door corona helaas niet doorgaan.
Echter, dit festival is nodig om de projecten te kunnen blijven realiseren. Bovendien zorgt corona op de Filipijnen voor een
heuse noodtoestand, waardoor onze steun nog harder nodig is. Een noodhulpactie is inmiddels opgestart. Een kleuterschool
in Manilla is een van de projecten die afhankelijk is van onze donaties. Inmiddels zijn er verschillende mooie acties opgezet.
Samen met Wijnhandel van Spaandonk heeft Stichting Doe Iets het initiatief genomen een actie op te zetten door middel
van het aanbieden van drie prachtige dozen met verschillende heerlijke wijnen uit Italie, Frankrijk en Spanje.
In de aanbieding hebben we voor u:
- een doos rood
- een doos wit
- een doos gemengd (drie rood, één wit, één rosé en één witte bubbeltjeswijn)
Voor de prijs van € 49,99 ontvangt u niet alleen een doos met zes kwalitatief zeer goede wijnen, zoals u van Wijnhandel
van Spaandonk gewend bent, maar tevens doneren zij € 15,00 per doos aan Stichting Doe Iets. Dit geld gaat rechtstreeks
naar de projecten op de Filipijnen, zonder tussenkomst van derden!
U kunt een bestelling plaatsen door te antwoorden op deze mail.
Vermeld dan alstublieft uw naam, adres en mobiele telefoonnummer en welke doos/dozen u
wilt bestellen. Na de ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Wijnhandel van Spaandonk
een betaalverzoek en kunnen wij na betaling, de wijn bij u thuis bezorgen. Bezorging vindt
iedere week, in overleg met de koper plaats op zaterdagmiddag na aankoop.
U kunt deze wijnen ook kopen of afhalen in de winkel van Wijnhandel van Spaandonk.
Ste Bernaertsstraat 27, 4731 GN Oudenbosch tel nr 0165 312774

Mix doos
Palazzi - Blanc de Blancs Brut > Krachtige Bubbel met een heerlijke geur
Vinorganic - Sangiovese Rosé – Bio > Biologische rosé met aroma’s van rood fruit
Boccantino - Passerina - Terre di Chieti IGT - Bio > Frisse biologische wijn uit Italië lekker bij
salades, kaas en visgerechten
Boccantino - Nero di Troia Primitivo - Salento IGT > Rond, zacht en fluwelig, lekker bij geroosterd rood vlees en gerijpte kazen
Boccantino - Susumaniello - Salento IGT > Dieprode wijn uit Salento, Italië. Intense aroma’s
van rood fruit en een ronde, lange afdronk.
Boccantino - Primitivo Susumaniello - Salento IGT > Rood fruit, kruidigheid en een lange
afdronk. Lekker bij voorgerechten, rood vlees en kaas

Wit doos
Colorea - Verdejo - La Mancha > Ideale borrelwijn uit La Mancha, Spanje. 100% Verdejo wijn, lekker fris en
fruitig
Castelli di Severino – Falanghina > Lekker als aperitief, met een zachte ronde, licht exotische smaak van
rijp fruit
Duffour Père & Fils - Côtes de Gascogne IGP > Fris en droog, met een geur van tropisch fruit, vers geplukte
bloemen en citrus. Lekker als aperitief, bij vis of salades
(3x) Boccantino - Passerina - Terre di Chieti IGT - Bio > Frisse biologische wijn uit Italië lekker bij salades,
kaas en visgerechten
3x

Rood doos
Colorea - Tempranillo > Lekker sappige Tempranillo uit La Mancha, Spanje. Ongecompliceerd fris
en fruitig met geuren van bosvruchten en een elegante kruidigheid.
Castelli di Severino – Puglia Rosso > Een helder rode wijn met rijp fruit, milde zuren en een mild
karakter. Serveer bij vleesgerechten en stoofpotten.
Boccantino - Negroamaro del Salento IGT > Ronde wijn, goed uitgebalanceerd met een rijke en
lange afdronk. Past bij rood vlees, lam, stevige kazen.
Boccantino - Nero di Troia Primitivo - Salento IGT > Rond, zacht en fluwelig, lekker bij geroosterd
rood vlees en gerijpte kazen
Boccantino - Susumaniello - Salento IGT > Dieprode wijn uit Salento, Italië. Intense aroma’s van
rood fruit en een ronde, lange afdronk.
Boccantino - Primitivo Susumaniello – Salento IGT > Rood fruit, kruidigheid en een lange afdronk.
Lekker bij voorgerechten, rood vlees en kaas

Bezoekt u ook eens onze website!

