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

Het is nu echt een traditie aan het worden: de grote wijn-, wafel-, en confituurverkoop om onze school
een financieel steuntje in de rug te geven om de speelplaatsen van De Dageraad groener én leuker te
maken. Je kan het resultaat van de voorbije jaren ondertussen zien ‘groeien’ met fijn spelende kinderen
tot gevolg: je geld wordt dus echt goed besteed!
Net als vorig jaar presenteren we je een gevarieerd aanbod bubbels en wijn, voorgeproefd en meer dan goed
bevonden door een panel van vrijwilligers. We hebben ook twee smaken ambachtelijke confituur, bereid door
een ex-mama van onze school, en de gekende vanille- en chocoladewafels in het aanbod.
Interesse? Je kan je bestelling doorgeven via bijgevoegd bestelformulier. Noteer zorgvuldig de aanta llen 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 ‘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!).
Deadline: op donderdag 19 november 2020 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, meer dan
gewoonlijk om zo veel mogelijk opstoppingen in de hal te voorkomen (als coronamaatregel). Wie meer dan 2
dozen wijn of 6 dozen wafels
bestelt: graag een afspraak maken met Sigrid:
sigrid.vandevelde@leefschooldedageraad.be

•
•
•
•

dinsdag 15 december: 15u30 - 17u30
woensdag 16 december: 8u15 – 8u45 en 12u10-13u
donderdag 17 december: 8u15-8u45 en 15u30-17u30
vrijdag 18 december: 8u15-8u45

Voor vragen: stuur een mail naar ouderraad@leefschooldedageraad.be. Op woensdag 18 november staan we
met enkele ouders van de werkgroep Wijnverkoop om 12u05 aan de school: ook dan kan je vragen stellen.

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, zelfs met een mondje suid-afrikaans!
BUBBEL 1 (DEZELFDE ALS VORIG JAAR) – LA JARA PROSECCO FRIZZANTE

Druivensoort: Glera

BIO

9,90€

Deze bio-Italiaan wordt gemaakt met 100% Glera, wat een andere naam is voor de Prosecco-druif. Elegante
aperitiefwijn met een mooie zachte pareling, aroma’s van zachte perzik, wat amandelen en zeer verfijnde citrus.
Een echte dorstlesser!
BUBBEL 2 (DEZELFDE ALS VORIG JAAR) – TÖRLEY CHAPEL HILL BRUT – PINOT NOIR ROSE

Druivensoort: Pinot Noir

9,90€

De mosterd haalde Joszef Törley bij z’n Franse neef, champagnemaker Roederer. Een mooie, roze rosé van aan
het Hongaarse Balatonmeer. De Pinot Noir zorgt voor frisse en karaktervolle aroma’s van frambozen en
bosaardbeien zonder aan elegantie in te boeten. Géén fletse roze bubbel! Lekker als aperitief maar ook bij lichtere
maaltijden en slaatjes.
WITTE WIJN (DEZELFDE ALS VORIG JAAR) – IRREVERENTE BRANCO- DÃO

Druivensoorten: Encruzado, Malvasia Fina, Bical

7,40€

Deze ‘tegendraadse’ Irreverente uit de Portugese Dão-streek wijkt lekker af van traditionele principes uit de
Douro-vallei. Aroma’s van limoen en tropisch fruit, een mineraal karakter en een goede zuurgraad. Prijs-kwaliteit
is dit alweer een toppertje! Lekker bij visgerechten en schaal- en schelpdieren. Probeer zeker met calamares.
WITTE WIJN – MORANDÉ PIONERO – CHILI - COLCHAGUA VALLEY

Druivensoorten: Chardonnay

8,90€

Zeer evenwichtige wijn met aroma’s die doen denken aan citrus, peer, groene appel en verse ananas. Een kleine
houttoets zorgt voor een medium body. Hierdoor is deze wijn lekker bij gevogelte, vis met roomsaus en
vegetarische keuken.
RODE WIJN – INDABA MOSAIC – SUID AFRIKA – WESKAAP

Druiwe: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot

7,40€

Pragtige Bordeaux-blend, verleidelike en sappige aromas van donker kersies, ryp swartbessies, groenpeper,
donker sjokolade en mooie tanniene. Subtiele pittige note soos anys en lourierblaar. In die mond kan jy sagte
tanniene proe. Heerlik saam met die braai, rooivleis, stowevleis, ...
RODE WIJN – EXCELSIOR – SUID AFRIKA - ROBERTSON

Druiwe: Cabernet Sauvignon

8,90€

'N Vol, kragtige wyn met verrassend pittige houtwenke. Intense aromas van swartbessies, pruime, maar ook
vanielje, speserye, sederhout en donker sjokolade. Mooi afgeronde tanniene en 'n gladde, lang nasmaak. Kortom,
'n rooiwyn met karakter!

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 rode bes en vlierbloesem en
bloedappelsien met mango en framboos.

BESTELFORMULIER (TERUG TE BEZORGEN VIA DE POSTMAP tegen ten laatste 19/11/2020)

Naam: …………………………………………................................ Ouder van: ………...………………............................. uit ........... (klas)
GSM: …………………………..........................................................................................................................................
E-mail: ………………………………….............................................................................................................................

WIJNEN

Aantal

Totaal/
soort

BUBBEL 1 – LA JARA PROSECCO FRIZZANTE – LO SPAGO ORGANICO

...... x € 9,90 =

€ ...........

BUBBEL 2 - TÖRLEY CHAPEL HILL BRUT – PINOT NOIR ROSÉ

...... x € 9,90 =

€ ...........

WITTE WIJN – IRREVERENTE BRANCO - DÃO

...... x € 7,40 =

€ ...........

WITTE WIJN – MORANDÉ PIONERO - CHARDONNAY

...... x € 8,90 =

€ ...........

RODE WIJN – INDABA MOSAIC – BORDEAUX-BLEND

...... x € 7,40 =

€ ...........

RODE WIJN – EXCELSIOR - CABERNET SAUVIGNON

...... x € 8,90 =

€ ...........

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 rode bes en vlierbloesem

...... x € 5,50 =

€ ..........

Aantal potjes confituur bloedappelsien met mango en framboos

...... x € 5,50 =

€ ..........

Totaal confituur

€ ..........

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

Schrijf het totaalbedrag over op rekeningnummer BE11 3631 5721 8448 (opgelet: ander
rekeningnummer dan schoolrekening!) op naam van ‘Oudergroep De Dageraad’ met vermelding
‘naam en klas van je oudste kind op school’. Hou zelf ook je bestelling ergens bij: altijd handig!

