
B 

 
 

 
 

   

   

NAAM :    _______________________________________________________________________ 
  

PLOEG: _____________________        COACH:  _____________________ 
 

  

 

Duidt aan:   

AFHALEN :  GISTEL  - OOSTENDE   

BETALEN:   CASH   -   OVERSCHRIJVING op BE64 0018 7456 9052   

Aantal Omschrijving P.ST. TOTAAL 

 KOEKJESPAKKET 7.50€  

 ZEEVRUCHTEN 5.00€  

 SCHILFERTRUFFELS 5.00€  

 SNOEPZAK 4.00€  

 CUBERDONS 5.00€  

 CHIPSPAKKET 4.00€  

 PROSECCO 13.00€  

 FINCA EL CAMINO CHARDONNAY 8.00€  

 TILIA VIAPAVA PINOT GRIS 12.00€  

 DAILIS BY ENDRIZZI 16.00€  

 PASQUA 11 MINUTES ROSATO DELLE VENEZIE 13.00€  

 LAURENT DOUCHY - PRESTIGE MERLOT 9.00€  

 ARPAGO PRIMITIVO 2016 I PASTINI 13.00€  

 CHATEAU CROIX DE RAMBEAU LUSSAC ST. EMILION 18.00€  

  TOTAAL BEDRAG BESTELLING                                          

OPGELET : UW BESTELLING IS PAS COMPLEET NA 

BETALING. DIT ALLES VOOR 30 NOVEMBER 2019 !!! 

Feestelijk boodschappenlijstje        
 

Dag iedereen,  

Met de feestdagen voor de boeg willen wij jullie graag wat producten aanbieden 

die met de feesten van pas kunnen komen. 

Iedereen lust wel een koek of een beetje chocolade bij de koffie.  

Of wat dacht je van een lekker glaasje wijn bij het feestmaal? 

Voor ons boodschappenlijstje selecteerden wij een aantal producten die jullie 

feestdagen alleen maar feestelijker kunnen maken. 

De opbrengst gaat integraal naar onze jeugdwerking, maak dus veel reclame bij 

al uw buren, kennissen, familie en in jullie vriendenkring! 

U kan bestellen door de bestelbon af te geven aan je ploeg afgevaardigde of 

door de bon te mailen naar sandra-geert@telenet.be 

Je bestelling is pas compleet na betaling cash in de omslag samen met de 

bestelbon of via overschrijving op BE64 0018 7456 9052 Basket@sea 

boodschappenlijstje, met als mededeling:  

“Naam-ploeg- afhaallocatie” dit alles voor  30 november 2019.  

De bestelde goederen kunnen afgehaald worden: 

Op dinsdag 17 december in de inkom van het sportcentrum De Koninklijke 

Stallingen Oostende tussen 17u30 en 19u30 of 

Op woensdag 18 december in Zomerloos Gistel aan de ingang zijde cafetaria 

tussen 15u00 en 16u00 of tussen 18u15 en 20u00 

Uit naam van het bestuur van Basket@sea willen wij U van harte bedanken voor 

uw steun aan onze club. 

 

Bij vragen mail naar: sandra-geert@telenet.be 

Basket@sea  Bestelbon 

mailto:sandra-geert@telenet.be
mailto:sandra-geert@telenet.be


 

Koekjes 

Een koekjesassortiment van Lu en Oreo …Voor ieder wat wils en voor 

elk moment van de dag in een exclusief zakje. Oreo 154 gr, Tuc 75 gr, 

Petit Beukelaer 165 gr, Cent 45 gr, Cha-cha 24 gr, Mikado 39 gr, 

Prince 28.5 gr, Petit Lu Natuur 28 gr, Petit LU Choco 28 gr   

Chocolade 

Heerlijke chocolade, zeevruchten 180 gr of schilfertruffels 200 gr verpakt in een cello. 

Snoep 

Cuberdons of de zogenaamde Gentse neuzen verpakt in een cello van 200 gr  

of een puntzak met 250 gr kwaliteitssnoep. 

Chips 

Een Crocky chips pakket van verschillende smaken ( 5 x 40 gr) 

 

Wijn 

Prosecco: 

*Prosecco-  Sentio brut 

Deze Italiaanse prosecco gemaakt van de Glera druif uit de regio ten noorden van 

Treviso heeft een fijne intense pareling en een rijpe en fruitige smaak. 

Witte wijnen:  

*Finca El Camino Chardonnay / Viognier Fair    

Deze witte Argentijnse pass-partout wijn afkomstig uit de Mendoza streek heeft een 

frisse minerale smaak met een aroma van citrus en groene appel.  

*Tilia Viapava pinot Gris:                                                                                               

Deze frisse witte wijn afkomstig uit de Primorje wijnregio in Slovenië heeft een frisse, 
ronde smaak met een rijp en fruitig aroma. 

 

 

*Dalis by Endrizzi: 

Een Italiaanse witte wijn die bij alles past. Er zit Chardonnay, Sauvignon Blanc en 
Nosiola in één fles. Omschrijfbaar als Flower Power. Een goede structuur, aan-gename 
afdronk en een frisse smaak. 

Rosé wijn: 

*Pasqua 11 minutes Rosato Delle Venezie: 

Een Italiaanse roséwijn gemaakt van verschillende druiven. De Corvina druif, de 

Trebbiano di Lugana, de Syrah en de Carmenère zorgen samen voor een wijn met een 

bloemig bouquet met impressies van rood fruit en een levendige, frisse smaak met 

kruidige toets. De 11 verwijst naar het aantal minuten dat de schillen na het persen bij 

het sap blijven, om de prachtige tint te geven. Deze wijn in een zeer decoratieve fles 

met glazen stop is een mooie blikvanger op de tafel en is nadien nog bruikbaar als 

karaf.  

Rode wijn: 

*Laurant Douchy – Prestige Merlot 

Een lekker fruitige Franse rode wijn, vol en soepel van smaak. In de neus en mond 

aroma’s van rode vruchten en kruiden. Lekker als avondwijn en goed in combinatie met 

rood vlees. 

*Aspago Primitivo 2016 I Pastini 

Deze Italiaanse rode wijn heeft een intense, robijnrode kleur met paarse tinten. Je neus 
wordt verwend met een prikkelend en vol boeket dat een echo van bessen oproept. De 
smaak is in harmonieus en rond. De mooie afdronk is te danken aan de rijping in 
acaciahouten vaten gedurende 10 maanden.  

 

*Chateau Croix de Rambeau Lussac St. Emilion 2015 

Een prachtige Franse rode wijn uit het topjaar 2015! Deze wijn heeft in de smaak een 

toets van kersen een fluwelen kracht en body. Hij is op dronk maar kan ook nog enkele 

jaren worden weggelegd. Een prachtige wijn om van te genieten in je luie stoel of 

heerlijk bij wat zwaardere gerechten. 

 


