Bestelformulier
_____________________________________________________
................................................... wenst ‘Kortjakjes champagne’ te bestellen :

Gérard Littière

Prijs

Carte d’or Brut

21 €

Prestige Rosé

24 €

Cuvée Prestige

24 €

Millésimé 2011

28 €

Aantal

Bedrag

Totaal

Bedrijfsgegevens

Betaling

(Factuur? JA / NEE)

Bestemd voor Kortjakje vzw

Via :

Betaling OK?
Afhaling / Levering (via? bij?)

Vijfentwintig jaar Kortjakje, een zilveren jubileum,
wat een feest!

CHAMPAGNE !!!

Beste ouders, sponsors, muziekliefhebbers, sympathisanten, champagneliefhebbers, ...

Traditiegetrouw verkoopt Kortjakje vzw weer overheerlijke champagne. De flessen worden geleverd met
een speciaal voor ons jubileum ontworpen etiket. Op die manier hebt u een unieke fles, om zelf van te
genieten of om cadeau te doen. Bovendien wordt de gehele opbrengst gebruikt om de werking van onze
vzw te helpen financieren.
Naast ‘onze’ klassiekers ‘Carte d’or Brut’ (100% Pinot Meunier), ‘Prestige Rosé’ en ‘Cuvée Prestige’ (beide
als “vin remarquable” in de Guide Hachette), krijgt u dit jaar de mogelijkheid “Un vin d’exception pour vos
plus grandes célébrations!” te bestellen.
Hoewel goudgeel van kleur, leek ons ‘le Chardonnay Millésimé 2011’ perfect geschikt voor ons zilveren
jubileum: een 100% Chardonnay van slechts één, uitzonderlijke, oogst met een beperkte oplage van 1560
flessen die meer dan 48 maanden in de kelder gelegen hebben; en dit aan slechts € 28.00!
De flessen kunnen besteld worden met bijgaand formulier tot en met zondag 2 december.
Er zal weer een doos staan in Kortjakje en zij die niet tot bij ons kunnen komen, mogen het formulier tot die
datum ook mailen naar kortjakje@telenet.be.
Niet vergeten te bestellen, want we kunnen enkel de gereserveerde voorraad aankopen!
De bestellingen die vooraf contant in Kortjakje betaald werden, zijn uiteraard reeds gereserveerd. Tenzij u
via factuur betaalt (u kan de nodige info aanvullen op het formulier), gebeurt de betaling van de overige
bestellingen cash bij afhaling.
Bestellingen kunnen worden afgehaald bij Kortjakje vanaf zaterdag 15 december. Wanneer u grotere
hoeveelheden afneemt, kan u met uw contactpersoon uiteraard anders afspreken.

Kortjakje vzw dankt u voor uw steun!!

Groetjes
Twinkle on!
Kortjakje
"Confucius once said that plain rice to eat, water to drink, and one's arm as a pillow were quite enough for earthly
happiness. Confucius was a wise and gentle soul - but he never tasted Champagne."

