
 

Wijnkoperij Henri Bloem, Thorbeckegracht 47-48, Zwolle. Tel. 038-4217299 /  Kruisstraat 17, Hattem. Tel. 038-4442574 
 

                                       
   
 
Wijnactie winter 2019 

 
 

         
  
 
BESTELFORMULIER;  
 
NAAM;  …………………………………………………………………………..                                                                          
         
    
ADRES;  …………………………………………………………………………..  
         
       
PC + WOONPLAATS; ……………………………………………………………. 
 
TELEFOONNUMMER; …………………………………………………………….. 
 

 ………. x DOOS GESORTEERD (van ieder soort 1 fles)    à €47,70= € ______,_____ 
 
WITTE WIJN; 
……… FLESSEN SAN MARTINO, PINOT GRIGIO, VENEZIA ITALIË   à € 6,95 = € _______,____ 
 
……… FLESSEN PEGOES, VERDELHO, SETUBAL, PORTUGAL    à € 6,95 = € _______,____ 
 
……… FLESSEN CALMEL, CHARDONNAY, LANGUEDOC FRANKRIJK   à € 9,95 = € _______,____ 
 
RODE WIJN; 
……… FLESSEN PEGOES, SYRAH, SETUBAL, PORTUGAL    à € 6,95 = € _______,____ 
 
……… FLESSEN LA PRADE, MERLOT, PAYS D’OC, FRANKRIJK    à € 6,95 = € _______,____ 
 
……… FLESSEN SCHOLA SARMENTI, PRIMITIVO, “CRITERA”, ITALIË   à € 9,95 = €_______,____ 
 

Totaal bedrag       € _______,____ 
WIJNBESCHRIJVING 
De Pinot Grigio is afkomstig uit Noord-Italië en is heerlijk geurig en zachtdroog. Lekker als borrelwijn en bij voorgerechten.  
De Verdelho komt uit Portugal en heeft een milde, zachte smaak. Past goed bij pasta’s en als avondwijn. 
De Chardonnay van Calmel heeft een rijpe en volle smaak met een tikje houtrijping. Heerlijk bij vis en wit vlees.  
De Syrah komt uit Portugal en heeft een kruidige, rijke smaak. Lekker bij wild.  
De Merlot komt uit Zuid-Frankrijk, uit de Languedoc. De smaak is fijn en rond. Plezierig en voor iedereen. 
De Primitivo van Schola Sarmenti, uit het Zuiden van Italië is een echte winnaar. Heerlijk vol en zacht. Perfect voor bij pasta 
en vleesgerechten. 
 

De prijs van de wijnen is inclusief een sponsorbijdrage. Bezorging van uw bestelling gaat in overleg. 
 

Ondergetekende zal het bedrag binnen 7 dagen overmaken op rekening NL63RABO0325701350 t.n.v. Chr. Muziekvereniging 
Hattem, o.v.v. ´wijnactie 2019 en uw naam´. 
 
Datum;………………………………                Handtekening voor ontvangst en akkoord;………………………………………… 
 

 
 

ONDERSTAANDE STROOK MEEGEVEN AAN KOPER (naam)  …………………………………………………… 
Dit bedrag van € _____,__  binnen 7 dagen overmaken op rekening  NL63RABO0325701350 t.n.v. Chr. Muziekvereniging 
Hattem, o.v.v. ´wijnactie 2019 en uw naam´. 
Hartelijk dank voor uw steun en medewerking.  


