Beste wijn- en bierliefhebber,
Ook dit jaar heeft Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning twee heerlijke wijnen en een speciaal bier voor u
geselecteerd. Via dit bestelformulier kunt u gebruik maken van deze actie. Terwijl u geniet van een heerlijk glas Vinou of
Anker Tripel steunt u tevens onze harmonie.
Door het invullen van het bestelformulier kunt u uw bestelling plaatsen en doorgeven op één van onderstaande
mogelijkheden:
•
•
•

Het bestelformulier mailen aan wijnactie@oenu.nl.
Deponeer het formulier in de brievenbus bij Muziekcentrum het Anker, Pater Vogelstraat 39, Beek en Donk.
Bestellen via de website van harmonie Oefening & Uitspanning: www.oenu.nl/wijnactie2022.
Deze bereikt u ook door het scannen van de hiernaast afgebeelde QR-code.

Wij brengen de wijn vervolgens keurig bij u thuis en maken van tevoren telefonisch een afspraak.
Betaling kan per automatische incasso, bancaire overboeking of contant bij aflevering.
Koninklijke Harmonie O&U dankt u voor uw bestelling en wenst u fijne feestdagen en een gezond 2023 toe!
Naam:

Plaats:

Adres:

Telefoonnummer:
aantal

verpakking

prijs

Wijn rood fles

per fles à 75 cl.

€ 6,00

Wijn rood doos

doos à 6 flessen

€ 35,00

Wijn wit fles

per fles à 75 cl.

€ 6,00

Wijn wit doos

doos à 6 flessen

€ 35,00

Bier Anker Tripel

per fles à 75 cl.

€ 5,00 *

Bier Anker Tripel

doos à 6 flessen

€ 25,00 *

Mixed pakket

2 rood / 2 wit / 2 bier

€ 30,00
Totaalbedrag

🔲

Ik betaal per bank op rekeningnummer NL30 RABO 0105 9995 63 t.n.v. Koninklijke
Harmonie Oefening & Uitspanning met vermelding van naam, adres en bestelling.

VERMENTINO
Een Vermentino van zijn geboortegrond, het
eiland Sicilië. Door de nachtelijke pluk op
dit warme eiland blijven de licht bloemige
en fris fruitige tonen behouden. De wijn
schittert goudgeel in het glas met een geur
van tropisch fruit, salie en mediterrane
kruiden. Dit zet zich door in de frisse en toch
vol fruitige smaak met de toevoeging van
sappige, minerale tonen.
SANGIOVESE / PRIMITIVO
Deze rode blend is ontstaan na een huwelijk
tussen de naar rode vruchten smakende,
sappige Sangiovese- en donker fruitige,
krachtige Primitivodruiven.Intens rode
kleur met paarse highlights. Aangenaamd
geurent naar rode bessen en bosbessen, die
ook terug te vinden zijn bij elke slok, zacht,
fluweelachtig en rond met een lange finale
van rode bessen door de Sangiovese en
rijpe tannines door de Primitivo.

totaal

€

🔲 Ik betaal contant bij aflevering.
ANKER TRIPEL
Een ambachtelijk gebrouwen
speciaalbier van hoge gisting. Het
aroma heeft een typisch fenolisch
gerookte toets en de smaak is bitter,
rijk en romig.
Met natuurzuiver water, gerstemout
en kruidenmengsel ‘gruut’: een
combinatie van een graansoort en
moerasrozemarijn, laserkruid en
laurierbes.
Dit bier is speciaal voor de
Koninklijke Harmonie Oefening
& Uitspanning gebrouwen door
Brouwerij De Gouden Boom.
* actieprijs vanwege
beperkte houdbaarheid
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