de wijndozen

de bierdozen

Mail wijnhandelvanspaandonk@gmail.com Vermeld uw naam, adres en
mobiele telefoonnummer en welke doos/dozen u wilt bestellen.
Kopen of afhalen kan ook in de winkel van Wijnhandel van Spaandonk.
Ste Bernaertsstraat 27, 4731 GN Oudenbosch 0165 312774

Mail info@brouwerij-tmeuleneind.nl Vermeld uw naam, adres en
mobiele telefoonnummer en welke doos/dozen u wilt bestellen.
Kopen of afhalen kan ook in de winkel van Brouwerij ’t Meuleneind
Moleneindsestraat 21, 4741 RG Hoeven 06 36063360
of via: www.brouwerij-tmeuleneind.nl

Mix doos

Brouwerij ’t Meuleneind heeft zowel een mild
blond bier als een fruitige tripel voor Stichting
Doe Iets gebrouwen!

Soleado Verdejo Airen > Heerlijke bio borrelwijn uit
Spanje, blend van Verdejo en Airen, lekker fris en fruitig
Soleado Garnacha > Lekkere bio/ vegan wijn uit Spanje
van 100 % Garnacha druiven, zwoel en soepel van smaak
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

4 flesjes in cadeauverpakking

€ 12,95

Wit doos

€ 4,00 naar Doe Iets

(2x) Soleado Verdejo Airen > Heerlijke bio borrelwijn uit Spanje,
blend van Verdejo en Airen, lekker fris en fruitig
(3x) Boccantino - Passerina - Terre di Chieti IGT - Bio > Frisse
biologische wijn uit Italië lekker bij salades, kaas en visgerechten
Chateau de Vallagon Touraine Sauvignon Blanc > een sappige,
frisse, strakke wijn uit de Franse Loire gemaakt van 100%
Sauvignon Blanc
2x

3x

€ 49,99

Rood doos
(2x) Soleado Garnacha > Lekkere bio/ vegan wijn uit Spanje
van 100 % Garnacha druiven, zwoel en soepel van smaak
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

6 flesjes in cadeauverpakking

6 wijnen
€ 15,00 naar Doe Iets

€ 19,95
€ 6,25 naar Doe Iets

2x

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.

De bieren bieden we aan in 4 verschillende (cadeau)-verpakkingen:
4 flesjes (2 blondjes & 2 tripels) in cadeauverpakking
6 flesjes (3 blondjes & 3 tripels) in cadeauverpakking
12 flesjes (6 blondjes & 6 tripels) in doos
24 flesjes (12 blondjes & 12 tripels) in doos

€ 12,95
€ 19,95
€ 32,50
€ 60,00

€ 4,00 naar Doe Iets
€ 6,25 naar Doe Iets
€ 10,00 naar Doe Iets
€ 15,00 naar Doe Iets

