De selecties van Polar Bears organiseren een:

WIJNACTIE
STEUN POLAR BEARS EDE!!

INFO
De dames- en herenselecties van waterpolovereniging Polar Bears uit Ede
hebben voor u enkele fantastische kwaliteitswijnen geselecteerd. Deze
wijnen zijn uitermate geschikt voor de komende feestdagen, als
relatiegeschenk, cadeau of om zelf gezellig thuis van te genieten. Deze
wijnactie staat in het teken van het 75e bevrijdingsjaar van Ede en het 75jarig jubileum van Polar Bears, dit vieren we in 2021. Door één of meerdere
dozen wijn te bestellen ondersteunt u onze selecties, die al jarenlang
meedraaien in de absolute top van ons land en al diverse malen Nederlands
kampioen zijn geworden.
INTERESSE?
Wanneer u interesse heeft in de wijnen die wij aanbieden, dan kunt u een
bestelling doen bij de persoon die u deze folder heeft toegestuurd. De
wijnactie duurt tot en met april 2020, zodat u altijd een tweede bestelling
kunt doen. Let op: op=op. Ook dan kan uw contactpersoon hiervoor
benaderd worden.
Naast dat u contact kan opnemen met uw contactpersoon, kunt u ook een
bestelling plaatsen via het mailadres: barthofland109@gmail.com. Tevens
graag dit mailadres gebruiken wanneer u een bestelling van meer dan 8
dozen wilt plaatsen, om zo zaken af te stemmen.

The Winery
POLAR BEARS WINE MENU

RED WINE
VALTIER RESERVA
UTIEL REQUENA - SPAIN

€25,-

WHITE WINE
PINOT GRIGIO - MONTE GIOVE

€37,50

VIOGNIER - GRES DU TRIAS

€50,-

TERRE SILICIANE - ITALIA

ARDECHE - FRANCE
EXTRA MET 4 WIJN GLAZEN, OP=OP

- DE WIJNPRIJZEN GELDEN VOOR EEN VOLLE DOOS -

Valtier Reserva
Medaillewinnaar:

Valtier Reserva
Herkomst: Utiel Requena - Spanje
Geur: Rood Fruit
Kleur: Donker rood
Smaak: 18 maanden in Amerikaans en Frans
eiken vaten en 18 maanden op fles. Donker rode
wijn, kruidig, rijp fruit, fluweelzacht en rond van
smaak.
Voeding combinaties: Een echte
gezelschapswijn, ook uitstekend geschikt bij
pasta’s, lichte gerechten en barbecue.

"dwz. 6,25 euro per fles"

1 Doos

- 4 fle
ssen -

voor €
25,-

Monte Giove

Pinot Grigio - Monte Giove
Herkomst: Terre Siciliane · Italië
Geur: Fris en Bloemerig
Kleur: Heldere witte wijn
Smaak: Pinot Grigio is de klassieke witte druif van
Italië, hier gemengd met de minder bekende maar
even heerlijke Catarratto om een frisse,
uitgebalanceerde witte wijn te produceren
boordevol bloemige aroma's en pittige
citroensmaken.
Voeding combinaties:
Schelpdier, Vegetarisch, Champignons, Aperitief

"dwz. 6,25 euro per fles"

1 Doos

- 6 fle
ssen -

voor €
37,50

Gres du trias

Viognier - Gres du Trias
Herkomst: Ardeche - Frankrijk
Geur: Abrikozen, perziken, gele room en iets van
passievruchten.
Kleur: Heldere witte wijn
Smaak: vol en rond met een mooie dikke structuur
maar dat zijn we gewend uit de Ardeche. Veel
nuances van rijp geel en wit fruit waarin de
abrikozen voorop staan, beetje vanille en hout
tonen maar ook iets van mineralen.
Voeding combinaties: vis, kip en romige saus

"dwz. 8,33 euro per fles incl.
een set wijnglazen twv. 20,-"

1 Doos

- 6 fle
ssen -

voor €
50,Nu met 4 kwalitehitest
wijnglazen van c
merk Fontigna
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