EINDEJAARSVERKOOP
GIN, WIJN & CAVA
Ben je op zoek naar een origineel geschenk voor de eindejaarsfeesten of ben je gewoon
een fervent wijn -en/ -of gin liefhebber? Wij geven jullie graag de mogelijkheid om deze
exclusieve dranken in huis te halen tegen democratische prijzen. Bovendien draagt u
hierdoor uw steentje bij om dolfijnondersteunde therapie mogelijk te maken voor kinderen
met geestelijke en/of fysieke beperkingen.

WIJNEN EN CAVA
Cava brut - l'arboc 1919 - € 9,90
Deze cava heeft een goudgele kleur en een stuivend fris aroma van
groene appel en citrus. Ontdek zijn fijne pareling in de mond. De
afdronk is eerder zacht en geeft een rijpere impressie.
Het perfecte aperitief voor de feestdagen, maar tevens ook geschikt bij
lichte voorgerechten, salades, oesters en sushi.
Witte wijn - Reserve M - € 7,50
streek: Languedoc - Roussillon (FR)
druif: Marsanne-Viognier
Deze wijn heeft een mooie lichtgele kleur met groenachtige tinten.
Intense neus van gekonfijt wit fruit met toetsen van perzik, abrikoos en
een beetje citrus.
Hij geeft aroma's van bloemen zoals acacia. Mooi, vol en rond in de
mond. Tussen het wit fruit, zuren en mineralen is er een mooie balans.
Zijn prachtige smaakpallet blijft zeer lang hangen in de mond.
Ideaal als aperitief, bij vegetarische gerechten, gevogelte en pasta.
Rode wijn - Résidence du sud - € 8,10
streek: Languedoc - Roussillon (FR)
druif: Cabernet Sauvignon & Syrah
Deze wijn heeft een dieprode kleur met paarse tinten.
Hij heeft een neus van rijp rood fruit met een beetje peper, cassis en
specerijen.
In de mond heeft deze wijn een mooie fruitige aanvang, die evolueert
naar een volle, fruitige, ronde smaak van rood fruit met lange afdronk.
Ideaal bij grillgerechten, lams en BBQ.
Voordeel- / geschenkpakket - € 25
Kan je moeilijk kiezen? Bestel ze dan gewoon alle 3!
Wij zetten ze voor je klaar in een mooie geschenkverpakking.
Ideaal om cadeau te geven!

Met dank aan onze partner

ADURO GIN
BELGO-ITALIAANSE SUPERIEURE & GLUTENVRIJE BIO-GIN
Superior Gin - 50cl - 40% - € 39
Het fris-florale vlaggenschip uit het Aduro gamma heeft een complexe, zachte en florale
smaak met een uitgesproken mediterraans karakter. Subtiele toetsen van lavendel,
Siciliaanse citrus en mandarijn schitteren tegen een achtergrond van perfect gedoseerde
jeneverbes.

Pink Passion Gin - 50cl - 40% - € 39
is een fruitige en florale gin die afgewerkt wordt met Braziliaanse passievrucht.

Devil's Tail Gin - 50cl - 40% - € 39
is een pittige en pikante gin die afgewerkt wordt met de befaamde Carolina Reaper chili
peper.

Bell Pepper Gin - 50cl - 40% - € 39
is een hartige en florale gin die afgewerkt wordt met een fijn distillaat van jonge groene
paprika.

Blue Voodoo Gin - 50cl - 40% - € 39
is een fris-florale gin met toetsen van bloemen en citrusvruchten.
Zijn mysterieus diep-blauwe kleur dankt hij aan de bladeren van de shankhpushpi.
Ben je op zoek naar dat tikje extra? Dan is deze gin echt iets voor de feestdagen.
Jij en je gasten zullen verast opkijken wanneer tonic wordt toegevoegd.

Voordeelpakket gin & tonic - € 44
Heb je in het bovenstaande lijstje een gin naar jouw smaak gevonden en wens je graag nog 4
bijhorende tonics te bestellen? Geef bij je bestelling door welke gin je verkiest en wij leveren
de tonics mee aan voordeelprijs.

NIET-ALCOHOLISCHE, BELGISCHE GIN

Adam - 50 cl - 0% - € 21,90
heeft een kruidige boventoon met hints van
kruidnagel, rozemarijn en jeneverbes, subtiel
aangevuld met citrusaroma's.

Eve - 50 cl - 0% - € 21,90
speelt op een elegante wijze met de
balans tussen de lichte kruidigheid van de
jeneverbes, het florale parfum van rozen
en de zoete tonen van frambozen.

Voordeelpakket non-alcoholische gin & tonic - € 26,90
Adam of Eve graag onmiddellijk proeven?
Bestel dan 4 bijhorende tonics extra tegen voordeeltarief.
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BESTELFORMULIER

BESTELLEN

Naam
Adres
Telefoon/GSM
E-mail

Voornaam
Raakte je helemaal verlekkerd
en heb je een keuze kunnen maken?
Scan de QR-code of surf vandaag nog naar www.speransa.be en geef je bestelling online
aan ons door! Bestellen kan t.e.m. donderdag 10 december 2020.
Alle bestellingen kunnen afgehaald worden in het weekend van 18 t.e.m. 20 december op
volgende plaatsen:
- Vlaams-Brabant: Vissenaken (Tienen), Wijgmaal & Langdorp (Aarschot)
- Oost-Vlaanderen: Gent
- Antwerpen: Olmen
- Limburg: Hasselt & Hoeselt
- West-Vlaanderen: Loppem (Brugge)
Op onze website staat voor elk van deze afhaalplaatsen het exacte adres en moment van
ophalen vermeld.
Nadat we je bestelling hebben ontvangen, sturen we jou een e-mail met je besteloverzicht
en de betaalinstructies.
Let op! Bestellingen zijn pas definitief na betaling.

ONS OOK IN DE TOEKOMST BLIJVEN STEUNEN,
ZONDER DAT HET JOU IETS KOST?
Shop jij regelmatig online? Bestel dan je aankopen via de webshops op Trooper.
Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze vzw. Op die manier steun je
Speransa zonder ook maar €1 extra uit te geven.
In plaats van rechtstreeks naar jouw favoriete webshop te gaan, surf je naar
www.trooper.be/speransa.
Daar klik je dan op je favoriete shop en je doet je aankopen.
Enkele dagen later krijgen wij een commissie op jouw aankoop gestort, zonder dat jij meer
moet betalen. Knap toch?
De meest belangrijke online shops zijn ondertussen partner van
Trooper. De kans is dus groot dat ook jouw favoriete shops er
tussen staan.

Wij wensen u alvast dol -fijne feestdagen!!
INFO & CONTACT
www.speransa.be

info@speransa.be
0494 61 22 85
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