
WIJN- WAFEL- & CONFITUURVERKOOP

Een lekkere traditie: de grote Wijn-, Wafel-, en Confituurverkoop om onze school een financieel
steuntje in de rug te geven.  De pas gehouden enquête toont aan dat er volmondig wordt ingestemd
met een verdere vergroening van de speelplaatsen. De opbrengst van de verkoop wordt dus integraal
gebruikt om de speelplaatsen nog groener en leuker te maken. 

Ten voordele van een (nog) groenere school

Net als vorige jaren presenteren we je dankzij Wim (papa van Maelyse L6 en Charlotte L4) een
gevarieerd aanbod van bubbels en wijn, voorgeproefd en meer dan goed bevonden door een panel van
ouders. We hebben ook twee smaken ambachtelijke confituur van FABRIK, bereid door een ex-mama
van onze school, en de gekende vanille- en chocoladewafels. 

Proeverij confituur: woensdag 17 november om 12u05 - inkomhal van de school
Proeverij wijnen: vrijdag 19 november om 15u25 - inkomhal van de school

Vul het bestelformulier in en breng het binnen via de postmap tegen ten laatste vrijdag 19 november.
Betalen doe je door het totaalbedrag van het bestelformulier te storten op het rekeningnummer van de
ouderraad: BE11 3631 5721 8448 (opgelet! ander rekeningnummer dan de schoolrekening), met
vermelding van naam en klas van het oudste kind op school. 

Maandag 13 december: 8u15 - 8u45 en 15u30 - 17u30
Dinsdag 14 december: 8u15 - 8u45 en 15u30 - 17u30
Woensdag 15 december: 8u15 – 8u45 en 12u10 - 13u00

Je kan je bestellingen ophalen op school op de volgende momenten:

Vragen? Stuur een mailtje naar ouderraad@leefschooldedageraad.be

Alvast hartelijk bedankt voor jullie bestellingen!



WIJNEN
BUBBEL 1 (DEZELFDE ALS VORIG JAAR) – LA JARA PROSECCO FRIZZANTE - ITALIE - BIO                         
Druivenras: Glera
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 (DE ROSE VERSIE) – LA JARA ROSE FRIZZANTE - ITALIE - BIO           
Druivenrassen: Glera, Raboso
Op verzoek van velen is hij terug van weggeweest! Dit broertje van La Jara Prosecco valt op
door zijn helder roze kleur en zijn fruitige neus met aroma’s van witte perzik, bosaardbeien
en frambozen. Een lekker en waardig bubbelalternatief!

WITTE WIJN 1 – LAVILA BLANC – FRANKRIJK (GASCOGNE)           
Druivenrassen: Colombard, Sauvignon Blanc
Aromatische wijn met zachte citrustoetsen zoals pompelmoes en limoen, maar ook een fijne
geur van witte bloesem. Past goed bij vegetarische gerechten en vis. Heerlijk bij prei met
verse zalm, quiches en zeevruchten.

WITTE WIJN 2 – FALSE BAY WHITE – ZUID-AFRIKA (STELLENBOSCH) - BIO                
Druivenras: Chenin Blanc
De biologische manier van vinifiëren met natuurlijk wilde gisten zorgt voor een elegante
wijn. Deze Zuidafrikaan verwent ons met aroma's van rijpe appel en tropisch fruit en is
mooi onderbouwd door frisse zuren. Aanbevolen!

RODE WIJN 1 – PUENTE NEGRO – ARGENTINIE (MENDOZA)                                                                        
Druivenras: Cabernet Sauvignon
Donkere wijn met volrijp zwart fruit, maar ook met de typisch “groene” en peperige smaak
van Cabernet Sauvignon. Tannine is stevig maar toch mooi versmolten. Wees niet bang om
deze wijn lichtjes gekoeld te schenken.

RODE WIJN 2 – EPICURO – ITALIE (PUGLIA) - BIO                
Druivenrassen: Negroamaro, Cabernet Sauvignon
Mondvullende fruitige, volle, dieprode wijn met evenwichtige geuren van aalbessen,
pruimen(confituur), rozijnen, zoete specerijen, koffie en chocolade. In de mond komt de
wijn zacht en vlezig over, fluweel bijna. Lange smaakvolle afdronk. 

10,00 €  

10,00 € 

7,50 € 

9,00 € 

7,50 € 

9,00 € 
              
 

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, maar wel biologische, ruwe rietsuiker.
Het resultaat is superlekker en absoluut het proberen waard. We verkopen twee soorten: framboos
met rode bes en vlierbloesem en bloedappelsien met mango en framboos. 

CONFITUUR



WIJN (per fles)

BUBBEL 1 – La Jara Prosecco Frizzante - Italië - BIO                         

BUBBEL 2 – La Jara Rosé Frizzante - Italië - BIO           

WITTE WIJN 1 – Lavila Blanc – Frankrijk (Gascogne)           

WITTE WIJN 2 – False Bay White – Zuid-Afrika (Stellenbosch) - BIO                

RODE WIJN 1 – Puente Negro – Argentinië (Mendoza)                                                                        

RODE WIJN 2 – Epicuro– Italië (Puglia) - BIO

WAFELS (per doos van 700 gr)

VANILLE WAFELS

CHOCOLADE WAFELS

CONFITUUR (per potje van 212 ml)

FRAMBOOS met RODE BES en VLIERBLOESEM

BLOEDAPPELSIEN met MANGO en FRAMBOOS

 

 .............. x  10,00 €     

 .............. x 10,00 €       

 .............. x 7,50 € 

 .............. x 9,00 € 

 .............. x 7,50 € 

 .............. x 9,00 € 

 .............. x 5,00 € 

 .............. x 5,00 € 

 .............. x 5,50 € 

 .............. x 5,50 € 

              

 

BESTELFORMULIER

AANTAL TOTAAL

 = ..................  €

 = ................... €

 = ................... €

 = ................... €

 = ................... €

 = ................... €

 = ................... €

 = ................... €

 = ................... €

 = ................... €

 = ................... €TOTAAL: 

Naam besteller:

Telefoonnummer + E-mail: 

Naam oudste leerling: 

Klas:

Bestelformulieren kunnen ingediend worden via de postmap tot ten laatste vrijdag 19 november. 
Het totaalbedrag van dit bestelformulier mag gestort worden op de rekeningnummer van de ouderraad:
BE11 3631 5721 8448 (opgelet, ander rekeningnummer dan de schoolrekening!),
met vermelding van naam en klas van het oudste kind op school.


