‘Wijn’zinnige Jubileum Actie
In 2021 viert Fanfare St. Blasius uit Cadier en Keer haar 100-jarig bestaan. Speciaal
voor die gelegenheid lanceren wij een eigen wijntas met drie heerlijke wijnen. Door
het kopen hiervan ondersteunt u onze vereniging bij de organisatie van een prachtig
jubileumfeest. Uiteraard hadden wij dit in 2021 met u willen vieren maar helaas…
om de welbekende reden kan dit nu niet doorgaan. Maar niet getreurd, in 2022
hopen wij alsnog groots uit te pakken, dan vieren we:

Fanfare St. Blasius 100 en 1 jaar!
Laten we nu alvast samen proosten op de toekomst
De drie speciaal voor u geselecteerd wijnen (rood, wit en rosé) bieden wij in een
stevige juten tas met ons mooie jubileumlogo aan voor € 25,-.

Tarani Malbec
Een zeer geliefde rode wijn van de klassieke Bordeaux-druif Malbec.
In twee woorden te omschrijven: zwoel en zacht. Met een donkere
paarsrode kleur. In de geur bakken met rijp fruit: pruimen, kersen en
bramen. Daarnaast ook wat zoete specerijen, denk aan zoethout en
vanille. Fijne zuren, zachte tannines en mediumvol.
Past goed bij kruidige gerechten, rundvlees en pasta’s.
Tarani Sauvignon
Zeer toegankelijke Sauvignon Blanc uit Frankrijk van het type ‘huiswijn’.
In de geur en smaak veel fruit: citrus, meloen en vooral exotisch fruit
(mango, sterfruit). Aangenaam zacht mondgevoel. Een gemakkelijke
doordrinker. Door zijn gemakkelijke karakter geliefd bij een breed
publiek.
Een wijn voor de hele week. Lekker bij het avondeten, heerlijk bij het
eten van lichtere gerechten (vis, salade, vegetarisch).
Tarani Rosé
Sprankelende rosé uit Frankrijk. Aardbeitjes, frambozen, rode besjes: het
zijn allemaal kleine rode vruchten die de zintuigen prikkelen. Met een
heldere roze kleur. In de mond lekker levendig en sappig.
Natuurlijk is dit zo’n rosé die lekker is in een hangmatje, liggend op een
strandbed of al picknickend in een groene wei. Maar er is meer. Ook in
de herfst of winter is dit een prima borrelwijn. Levendige en sappige
rosé, het hele jaar door.
Past goed bij salade, geitenkaas, schelp- en schaaldieren, tonijn en sushi.

Op de andere kant van deze flyer kunt u lezen hoe u deze set kunt bestellen.
Bent u liefhebber van chocolade? Kijk ook dan eens op de andere kant van deze flyer!

Voor de chocoladeliefhebbers

Onze mooie jubileumtas is ook verkrijgbaar gevuld met chocolade van Rousseau, deze variant bieden wij aan
voor € 25,-.
Deze set bestaat naast de stevige juten tas met ons mooie jubileumlogo uit de volgende chocoladevariaties:
Silo pindarotsjes
melk en puur

Silo chocolade truffels
melk, wit en puur

Cornet chocolade-assorti

Vaderdagtip!
Leuk om cadeau te geven, maar ook om zelf te houden…

Bestelformulier
Naam:______________________________________________________________________________________
Adres en woonplaats:__________________________________________________________________________
Tel.nr. en mailadres:___________________________________________________________________________
Graag wil ik____________wijntas(sen) bestellen voor een totaalbedrag van €_____________________________
Graag wil ik____________chocoladetas(sen) bestellen voor een totaalbedrag van €________________________

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij José Stassen, Limburgerstraat 62 in Cadier en Keer.
U kunt uw bestelling ook mailen naar wijnproeverij@fanfare-stblasius.nl. Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag
te voldoen op IBAN NL02 RABO 0109 9002 43 t.n.v. Fanfare St. Blasius o.v.v. wijnactie, naam en adres.
Uiteraard wordt uw bestelling aan huis bezorgd.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Lieseth Vandenboorn via 06-24758792.

Bent u liefhebber van wijn? Kijk dan ook eens op de andere kant van deze flyer!

