Grote wijn-, wafel- en confituurverkoop
Ten voordele van een (nog) groenere Dageraad!

Het is stilaan een traditie aan het worden: de grote wijn-, wafel-, en confituurverkoop om onze school
een financieel steuntje in de rug te kunnen geven om de speelplaats van de lagere school groener te
maken. Dankzij de verkoop van de voorbije jaren hebben we nu een leuke en groene
kleuterspeelplaats: je geld wordt dus echt goed besteed!
Net als vorig jaar presenteren we je een gevarieerd aanbod bubbels en wijn, uitgebreid voorgeproefd en
meer dan goed bevonden door een panel van vrijwilligers. We hebben ook weer twee smaken
ambachtelijke confituur, bereid door een ex-mama van onze school, én zeer gesmaakte vanille- en
chocoladewafels in het aanbod.
Interesse? Je kan je bestelling doorgeven via bijgevoegde bestelformulieren. Noteer zorgvuldig de
aantallen en de nodige gegevens: dat bespaart ons heel wat speurwerk! Betalen doe je door het
verschuldigde bedrag over te schrijven op rekening BE11 3631 5721 8448 (opgelet: ander
rekeningnummer dan de schoolrekening!) op naam van ‘Oudergroep De Dageraad’ met vermelding
‘Wijn- en wafelverkoop + naam en klas van je oudste kind op school’ (zonder deze info is het voor ons
heel moeilijk de betalingen aan de bestellingen te linken. Niet vergeten dus!).
Opgelet: op donderdag 22 november 2017 worden de bestellingen definitief afgesloten. Enkel wie uiterlijk
die dag het bestelformulier heeft binnengebracht én het verschuldigde bedrag heeft overgeschreven
kan in december de lekkere wijn/wafels/confituur in ontvangst nemen.
Voor het afhalen van de bestellingen (op school) hebben wij verschillende momenten voorzien, nl.
● woensdag 12 december (8u00-8u45 + 12u05-13u)
● vrijdag 14 december (8u00-8u45 + 15u30-17u30)
Past geen van deze momenten voor jou of heb je een heel grote bestelling, gelieve dan tijdig via
ouderraad@leefschooldedageraad.be contact op te nemen zodat wij een oplossing kunnen zoeken. Het is
NIET mogelijk je bestelling tijdens de kerstdrink op te pikken.
Bedankt alvast voor je bestelling!
De ouderraad
Nuttige tip: noteer ook zelf goed wat je bestelde, dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger bij het
afhalen.

KORTE VOORSTELLING VAN DE WIJNEN
BUBBEL – LA JARA PROSECCO FRIZZANTE – LO SPAGO ORGANICO
Druivensoorten: Glera

BIO

9,50€

Broertje van de felgesmaakte Italiaanse roze bubbel van de afgelopen jaren. Deze bio-Italiaan wordt gemaakt met 100%
Glera, wat een andere naam is voor de Prosecco-druif. Elegante aperitiefwijn met een mooie zachte pareling met aroma’s
van zachte perzik, wat amandelen en zeer verfijnde citrus. Mooie en vervaarlijke dorstlesser!
WITTE WIJN –PLAIMONT RIVE HAUTE - CÔTES DE GASCOGNE

BIO

6,80€

Druivensoorten: Colombard, Sauvignon Blanc
Een mooie, frisse en vlot drinkende witte wijn uit “le Sud-Ouest”, Zuid-West Frankrijk dus. We ontwaren fijne aroma’s van
citrus, limoen, pompelmoes, perzik, nectarine en passievrucht. Ondersteund door een knapperige zuurtegraad is dit een
makkelijk drinkende allemansvriend.
Culinaire tips: Aperitief, vegetarische gerechten, risotto met paddenstoelen maar ook zeevruchten of gegrilde vis.
WITTE WIJN – FIRRIATO ROCCAPERCIATA BIANCO

BIO

8,80€

Druivensoorten: Inzolia, Chardonnay
Prachtige droge Siciliaanse witte wijn gemaakt van Chardonnay en Inzolia druiven. De wijn heeft een aangenaam
aroma met zachte tinten van rijpe appel en acaciahoning. Geen eik hier, maar wel een korte rijping in stalen tanks.
Elegante wijn met een zachte, uitgebalanceerde smaak, kruidige en licht minerale afdronk..
Culinaire tips: Lekker bij zeevruchten, zalm, witte vis, sushi, kip, maar ook (Italiaanse) groentengerechten.
RODE WIJN – VINHO REGIONAL IRREVERENTE TINTO

6,80€

Druivensoorten: Touriga-Nacional, Tinta Roriz, Jaen en Alfrocheiro Preto
Irreverente is Portugees voor tegendraads, waarmee de producent uit de Dão-streek aangeeft dat hij bewust afwijkt van de
lokale wijntradities. Resultaat? Een royale neus van rijpe kers, zwarte bes, bramen, pruim, tabak, mokka en een vleugje
peper. Een rijke volle wijn, 5 maanden opvoeding in eiken vaten, frisse ondersteunende zuren. Prijs-kwaliteit is dit top!
Culinaire tips: Lekker bij een goed stukje lams- of rundsvlees, maar ook mooi bij kleiner wild.
RODE WIJN – PIQUERAS CASTILLO DE ALMANSA RERSERVA
8,80€

BIO

Druivensoorten: Monastrell, Garnacha Tintorera, Tempranillo
Deze robijnrode meervoudige prijswinnaar biedt een complexe neus van frambozen, gestoofde pruimen, specerijen en mooie
vanilletoetsen. Rijk, soepel en delicaat in de mond met grote diepgang en een lang aanhoudende fluweelzachte afdronk.
Deze Spaanse klepper heeft 12 maanden rijping achter de rug op medium gerookte Amerikaanse eiken vaten. Heerlijk.
Culinaire tips: Gaat goed samen met verscheidene vleesgerechten maar ook bij vederwild.

EXTRA INFORMATIE OVER DE CONFITUUR
De confituur van Fabrik wordt ambachtelijk en met veel liefde bereid door Siege, een ex-mama van onze
school. Siege selecteert daarvoor met zorg fruit van de lokale of biologische landbouw en bereidt de
confituur steeds in kleine hoeveelheden. Om de smaak van het heerlijke, zongerijpte fruit ten volle tot zijn
recht te laten komen, gebruikt ze zo weinig mogelijk suiker (biologische, ruwe rietsuiker). Het resultaat is
superlekker en absoluut het proberen waard. Proef de twee soorten: framboos met salie of zwarte bes met
bosbes en vanille.

BESTELFORMULIER (TERUG TE BEZORGEN VIA DE POSTMAP tegen 22/11/2017)
Naam: …………………………………………............................. Ouder van: ……….……………….............................
uit .................. (klas)
GSM: ………………………….............................
E-mail: ………………………………….................................................................................

WIJNEN

Aantal

Totaal/ soort

BUBBEL – LA JARA PROSECCO FRIZZANTE – LO SPAGO ORGANICO

...... x € 9,50 =

€ ...........

WITTE WIJN – PLAIMONT RIVE HAUTE - CÔTES DE GASCOGNE

...... x € 6,80 =

€ ...........

WITTE WIJN – FIRRIATO ROCCAPERCIATA BIANCO

...... x € 8,80 =

€ ...........

RODE WIJN – VINHO REGIONAL IRREVERENTE TINTO

...... x € 6,80 =

€ ...........

RODE WIJN –PIQUERAS CASTILLO DE ALMANSA RERSERVA

...... x € 8,80 =

€ ...........

€ ..........

Totaal wijn
WAFELS

Aantal

Totaal/ soort

Aantal dozen (inhoud 700 g) vanillewafels

...... x € 5 =

€ ............

Aantal dozen (inhoud 700 g) chocoladewafels

...... x € 5 =

€ ............

€ ..........

Totaal wafels
CONFITUUR

Aantal

Totaal/ soort

Aantal potjes confituur framboos met salie

...... x € 5,50 =

€ ..........

Aantal potjes confituur zwarte bes (cassis) met bosbes en vanille

...... x € 5,50 =

€ ..........

Totaal confituur

€ ..........

TOTAALBEDRAG BESTELLING: € ..............................

over te schrijven op rekeningnummer BE11 3631 5721 8448 (opgelet: ander rekeningnummer dan schoolrekening!) op
naam van ‘Oudergroep De Dageraad’ met vermelding ‘Wijn- en wafelverkoop + naam en klas van je oudste kind op
school’.
Je kan je bestelling afhalen op woensdag 12 december (8u-8u45 + 12u05-13u) of vrijdag14 december (8u-8u45 + 15u3017u30). Passen deze data je echt niet , stuur dan snel een mailtje naar ouderraad@leefschooldedageraad.be.

