Eindejaarsverkoop

Bestelformulier

Beste ouders,
Gelieve het ingevulde formulier tegen uiterlijk 1december 2020 te bezorgen aan de
ouderraad via:
*leerling aan juf in de klas

*via mail: ouderraadgvb@gmail.com

Beste grootouders,

*via brievenbus

*via telefoon school: 057 42 33 51

Beste sympathisanten,

Dit formulier kan je ook terugvinden op de schoolwebsite: www.gvbboezinge.be
Naam kind:_______________________________________________________
Adres:___________________________________________________________
Telefoonnummer:__________________________________________________
Klas___________________

Handtekening:_____________________________

Bestelt de aangeduide artikelen en betaalt het totale bedrag van de bestelling via
overschrijving op rekening BE51 7383 0224 6362 van de ouderraad.
€ /eenh

AANTAL

KOEKJES
Apri'Co (poppies) per doos

6,00 €

Brow nies (poppies) per doos

6,50 €

Assortiment koffie (poppies) per doos

6,50 €

Truffels (Chocolaterie De Groote) 250gr

8,00 €

TOTAAL

Als ouderraad van de Vrije Basisschool Boezinge organiseren wij dit jaar opnieuw een wijnen koekjesverkoop. Dankzij de opbrengst van al onze acties zoals deze, worden de klassen
in de loop van de jaren voorzien van allerlei nieuwe dingen zoals goede schoolbanken,
educatief spelmateriaal, digitale borden, smarttv’s, … Vorig jaar konden we hierdoor verder
investeren in de digitale toekomst van de klassen, met name de Ipads voor de lagere
schoolkinderen.
We hopen dan ook terug op een goede verkoop zodat we verder kunnen helpen investeren
in de toekomst van de kinderen, zowel op educatief als materieel vlak.
Naast de koekjes van Poppies en de truffels van De Groote, hebben we dit jaar ons
assortiment aangevuld met 2 overheerlijke kazen van de Beauvoordse walhoeve. Tevens
heeft onze wijnspecialist, Carpevino, voor u terug 2 cava’s, 2 franse- en 2 wereldwijnen
geselecteerd. Een uitstekende keuze voor een gezellige avond in onze eindejaarsbubbel.
Het volstaat om dit bestelformulier in te vullen en mee te geven met uw zoon of dochter
tegen 1 december 2020.

KAAS
Kaas met kruiden (Beauvoordse Walhoeve) snede 300gr

6,50 €

t Zandeke (Beauvoordse Walhoeve) bol 700gr

10,00 €

Betaling gebeurd door overschrijving op BE51 7383 0224 6362 met als vrije mededeling:
VOORNAAM + NAAM + KLAS van de (oudste) leerling. Gelieve de betaling uit te voeren
tegen uiterlijk 7 december 2020.

RAMBLA brut, per fles

9,50 €

De bestelling kan coronaproof worden opgehaald in de refter van de school op woensdag
16 december tussen 18.30 en 20.30.

PALAU brut rosado, per fles

10,00 €

CAVA

We zijn ervan overtuigd dat u aan dit smakelijke aanbod niet zal kunnen weerstaan en zo
deze verkoop opnieuw een groot succes laat worden.

WIJNEN
Les 5 Vallées (Frankrijk / 2019 / Chardonnay / w it), per fles

7,00 €

Les 5 Vallées (Frankrijk/2019/Merlot&Grenache/rood), per fles

7,00 €

The Elements (Zuid-Afrika / 2020 / Chenin Blanc / w it), per fles

7,00 €

The Elements (Zuid-Afrika / 2019 / Shiraz / rood), per fles

7,00 €

Totaal te betalen

Contacteer oma en opa’s, nonkel en tantes, buren en vrienden. Iedere bestelling, groot of
klein, wordt met warmte ontvangen en met plezier in orde gebracht!

Alvast een hartelijke dank vanwege de ouderraad!

Cava’s

Koekjes
Apri’Co

Artisanaal gebakje met
bladerdeeg en abrikozenconfituur

Rambla Brut

Verfijnde, droge witte schuimwijn, gemaakt volgens de
traditionele methode uit het klassiek druiventrio:
macabeo, xarello en parellada. Ideaal als aperitief.

Palau brut Rosado

Droge en elegante, rosé schuimwijn met de geur van
framboos. Traditioneel gemaakt van de Trepatdruif uit
Catalonië. Geschikt als apéritief en bij lichte
voorgerechten zoals gerookte zalm.

Poppies

Brownies
Poppies

Assortiment koffie
Poppies

Zacht koekje met chocolade
stukjes, verpakt in een handige
box

Klassieke selectie: krokante
rolletjes, vlinders, gebakje met
amandelsmaak en
confituurgebakjes

Wijnen
Truffels
Chocolaterie De Groote

Een praline van pure chocolade,
gevuld met cacaobotercreme
verpakt per 250g

Les 5 Vallées
Chardonnay

Les 5 Vallées

Kaas
Kruidige Boerekaas
Beauvoordse Walhoeve

2019

Kruidige kaas, als broodbeleg of
lekker op een kaasschotel, snede
van 300gr

Merlot Grenache 2019

The Elements
‘t Zandeke
Beauvoordse Walhoeve

Jonge, smeuïge kaas voor jong
en oud met een zachte smaak, bol
van 700gr

Chenin Blanc 2020

The Elements
Shiraz

2019

Droge en zachte witte wijn uit de Languedoc. Ideaal
bij vispannetje, wit vlees , pasta carbonara, zachte
kazen,… Kan nog 2à3 jaar bewaren

Fijne rode wijn uit de Languedoc op basis van de
druiven Merlot en Grenache. Rond en zacht met rood
en donker fruit en zachte kruiden. Lekker bij rood
vlees, bbq en fondue, pasta, pizza, harde kazen,…
Kan nog 3à4jaar bewaren.
Droge, frisse en uitbundig geurende witte wijn uit
Westkaap, Zuid-Afrika. Levendig, intense wijn met
aroma’s van bloemen, limoen, kruisbes, groene appel
en wit fruit. Perfect passend bij koude schotels,
salades, mosselen, zeevruchten en kip. 2à3 jaar te
bewaren.
Volle en zachte rode wijn uit Westkaap, Zuid-Afrika.
Op basis van de druif Shiraz, zelfde als de Syrah uit
de Rhonevallei. Evenwichtige smaak met neus van
donker fruit, bosvruchten, kersen en zachte kruiden.
Ideaal bij kruidige vleesgerechten, wildbereidingen,
stoofpotjes, harde kazen. Nog 2à3 jaar te bewaren.

