Je kan wijn bestellen met de
bijgevoegde bestelbon.
Vul de bestelbon volledig in
en bezorg hem aan:

Oikonde vzw
Colomastraat 36
2800 Mechelen
Of bel of mail uw bestelling:

t: 015 42 16 24
e: info@oikonde.org
Betalen kan via overschrijving:

BE76 7795 9445 1295
Uw bestelling kan aan huis geleverd worden
(binnen een straal van 20km rond Mechelen
- Lier)

Volg ons
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WIJNFOLDER
2021

samen zelfstandig
Oikonde begeleidt mensen vanaf 18 jaar
met (een vermoeden van) een
beperking (mentaal, fysiek, NAH, ASS,
slechtziend of blind enz.).

Woon je alleen of samen met je
partner, ouders, broer, zus, vrienden
of andere personen met een beperking? We ondersteunen elke woonsituatie. Elk persoon is uniek en
daarom geloven we in ondersteuning
op maat.

Onze medewerkers werken in regio
Mechelen - Lier. Dit betekent dat we
iedereen begeleiden in een straal van
20km rond Mechelen en Lier.

nd je

onze werking vi
Meer info over
:
op onze website

g
r
o
.
e
d
n
o
k
i
o
.
w
ww

WIT
Château
Penaud
Cuvée Serge
2020

Cuvée Serge is gemaakt aan de rechteroevers van de Gironde in de streek Blaye. 100
% Sauvignon Blanc staat garant voor frisse
zuren, groene appels en stuivende geuren.
Een unieke wijn met een mooie, droge
afdronk. Een allemansvriend uit de hoofdstad van de wijn.
Heerlijk bij salades, vis, schaal- en schelpdieren of
als aperitief.

Prijs per fles:
Prijs per doos (12 flessen):

Rood
Château
Penaud
Cuvée Serge
2019

€8
€90

70% Merlot en 30% Malbec uit het bekende
wijngebied Bordeaux. Je ontdekt zwarte
bessen, aardbeien, kersen, een pepertje,
frisse kruiden en mooi hout. De tannines
zijn niet overdreven zwaar en de zuurgraad
is fris opwekkend wat zorgt voor een
gebalanceerd glas wijn.
Deze wijn gaat goed samen met gegrild vlees, wild,
gevogelte en verschillende kazen.

Prijs per fles:
Prijs per doos (12 flessen):

€8
€90

