
NAAM coach of speler: ……………………………………………………..            BESTELBON 

PLOEG: ………………………………  *omcirkel waar je je bestelling wil afhalen!!!! 

AFHALEN: TE GISTEL op 12 december 2018 tussen 17.00 en 19.00u 

                   TE OOSTENDE op 14 december 2018 tussen 17.00 en 19.00u 

Koekjes: Gemengd pakket (5 pakjes)        ……x 6 € =………… 

Pakket mini rochers (2 pakjes)                              ……x 3 € =………… 

  Pakket mini muffins vanilla (2 pakjes)   ……x 3 €=……….. 

Pakket carree abrikoos (2 pakjes)                           ……x 3 € =………… 

  Pakket wafels galetten mini  (2 pakjes)                 ……x 3 €=………… 

                          Pakket dip sprits  (2 pakjes)                                     ……x 3 € =………… 

Leonidas:    Gemengd…….. cello(‘s) van 200 gram                            …..x 6,5 € =…….. 

       Manons  ……..cello(‘s) van 200 gram                              …..x 6,5 € =…….. 

Chips pakket    (6 zakjes van 40 gr)                                                      .....x 4 € = ………… 

Wijnen: 

Witte wijn:  Laurent Douchy Chardonnay                          .……fles(sen) x 7,5 € = …….. 

                      Tilla vipava Pinot Gris                                       …… fles(sen) x 12 € = ……… 

                      Vin soave - Inama                                              ..….fles(sen) x 16 € = ………. 

Rode wijn:  Nero d’Avola Musita                                         …….fles(sen) x 8 ,5€= ………. 

                     Castelnuovo Negroamora Appassimento      ……fles(sen) x 15 € = …….. 

                     Bordeaux  “D” De Dauzac                                    ……fles(sen) x 18 € = ……… 

Rosé wijn:  Terraventoux rosé                                              ……fles(sen) x 7,5€= ………. 

Prosecco   -  Il Colle                                                           …… fles(sen) x 12 € = ……… 

TOTAAL BEDRAG BESTELLING:                                                       …………………………..                      

Opgelet : bestelling is pas compleet nadat de ploegverantwoordelijke de ingevulde 

bestelbon met het bedrag in een gesloten omslag heeft ontvangen. 

DIT ALLES VOOR 25-11-2018 

 

Feestelijk boodschappenlijstje 
 

Dag iedereen,  

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

aanbieden die met de feestdagen van pas kunnen komen. 

Iedereen lust wel een koekje of praline 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 haalt uw bestelling af: 

*Op woensdag 12 december in Zomerloos te Gistel aan de ingang van 

de cafetaria tussen 17u00 en 19u00  

Of: 

*Op vrijdag 14 december in de inkom van het sportcentrum te                                        

Oostende  tussen 17u00 en 19u00 (stallingen) 

 

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

voor uw steun aan onze club. 

 

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

 

mailto:sandra-geert@telenet.be


Koekjes 

Wij hebben een selectie gemaakt van vijf soorten koekjes. U hebt de keuze uit: 

• Mini Rochers (175 gr) 

• Mini muffins vanille (225 gr) 

• Carree abrikoos (120 gr) 

• Wafels galetten mini (275 gr) 

• Dip Sprits  (150 gr) 

U kan een pakketje met van elk 1 (5pakjes) of een pakketje met 2 dezelfde bestellen 

 

Pralines 

De gekende en overheerlijke Leonidas Pralines, wie kent ze niet? Puur genot voor de 

echte liefhebber. De pralines worden geleverd in cello’s van 200 gram. U hebt de keuze 

uit een cello gemengd of een cello Manons, de meest gekende witte Leonidas. 

 

Chips 

Een Crocky chips pakket van verschillende smaken ( 6 x 40 gr) 

 

Wijnen: 

 

 Witte wijnen:  

*Laurent Douchy VDP’OC Chardonnay Cuvée Spéci.ale van 2016   

Deze Franse huiswijn van Laurent Douchy komt van het zuid Franse wijndomein 

Douzens van de Belgische eigenaar Luc Pirlet. Het is een kwalitatieve eerlijke witte 

wijn met respect en herkenbaarheid van de druiven. De wijn heeft een uitstekende 

prijs/kwaliteits-verhouding. 

 

* Tilia Vi pava Pinot Gris 2017  

Deze frisse witte wijn uit Slovenië heeft een ronde smaak met een fruitig aroma en 
verfrissende toetsen. 

 

 

*Vin Soave – Inama: 

Een witte kwaliteitswijn met een neus van veldbloemen en een smaak van mineraal en 

een afdronk van amandel typisch voor de Garganega druif.  

 

Rosé wijn: 

*Terraventoux Rosé 2017 

Deze franse rosé wijn heeft een rijp en fruitig aroma met een fruitige smaak en een 
kruidige afdronk 
 

Rode wijn: 

* Nero D’Avola Musita  2017  

Een helderrode biologische wijn uit Sicilië in een fles met schroefdop. Deze wijn heeft 

een frisse geur en is mild van smaak met een kruidige en pittige finale. 

 

*Castelnuova Negroamano Appasimento 2015 

Deze Italiaanse rode wijn heeft een sterk aroma van zwarte bessen en kruiden. Hij is 
droog, stevig en gespierde met een fruitige nasmaak. 
 

*Bordeaux ”D” de dauzac 2015 

Een goed gebalanceerde Bordeaux. Veel rood fruit, blauwe pruimen, ceder, een vleugje 

munt, gevolgd door een frisse, zachte en brede smaak met een knappe finale. Wat een 

elegantie! 

 

Prosecco: 

Prosecco-  Il Colle 

De Il Colle vino frizzante heeft een bloemig aroma met wat appel erin. Deze prosecco is 

droog in tegenstelling tot vele andere prosecco’s, die vaak wat zoetig zijn. 

 


