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Beste Speler, ouder, sympathisant, 

 

Door de coronacrisis hebben verenigingen het moeilijk om leefbaar te blijven. Trainingen, 

wedstrijden, tornooien, eetdagen, kienavonden,… worden afgelast, kantines worden gesloten. Vaste 

kosten blijven echter doorlopen en investeringen dienen verder afbetaald te worden. We voeren 

echter als club een gezond financieel beleid en hopen deze crisis goed door te komen. Hiervoor 

zullen we onze reserves moeten aanspreken, maar het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft en 

dat we, in de mate dat het toegelaten wordt, iedereen kunnen laten voetballen.  

 

Om de clubkas een beetje te spijzen, willen we in deze donkere tijden graag een nieuwe actie 

aanbieden om het in de thuisbubbel een beetje gezelliger te maken. In samenwerking met onze 

partners SPAAS kaarsen en Baeten Vinopolis, presenteren we u met trots onze 

 

 

Kaarsen- en wijnactie 
 

 

Bent u op zoek naar een leuk cadeautje voor de eindejaarsfeesten voor uw vrienden, familie of 

zakenrelaties, leuke decoratie voor thuis, een goede fles wijn,… kijk dan zeker even naar ons aanbod.  

 

Hoe bestellen?  E-mail het bestelformulier (laatste bladzijde) naar jaak.slenders@skynet.be 

Laatste besteldatum? Zaterdag 05/12/2020 

Wanneer afhalen? U ontvangt afhaalinstructies na plaatsing van uw bestelling.  

Hoe betalen?  U ontvangt betaalinstructies na plaatsing van uw bestelling. 
 
 
 
Met sportieve groeten,  

 

Het bestuur van KFC Hamont 99 
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Bubbels 
 
Cava Jaume Serra       10,50 €/fles (incl. BTW) 
 
Deze Cava Gold is een brut die gemaakt wordt van lokale druiven. Deze Cava Brut beschikt over een 
lichte strogele kleur. Zijn parel is zeer mooi fijn en evenwichtig. Het aroma is intens, fris en fruitig. 
Goede structuur in de mond, lekkere levendige zuurtegraad. De retro nasale sensaties zijn zuiver en 
fris. Ideaal als aperitief maar ook heerlijk bij schaaldieren. Deze cava is het best wanneer hij nog jong 
is en fris staat. 

 
Prosecco Montelvini Master Brut     11,50 €/fles (incl. BTW) 
 
Een zeer delicate en verfijnde prosecco die wordt gekenmerkt door aromatische frisheid, vooral 
dankzij hergisting volgens de Martinotti-methode. Een zachte bubbel, die de smaakpapillen prikkelt. 
Een prachtige schitterende strogele kleur, met een fijne schuimlaag. De goede balans zorgt voor een 
zeer aangename smaak. Een frisse, jonge en zeer veelzijdige prosecco. Ideaal om te drinken bij lichte 
gerechten. 

 
Witte wijn 
 
Domaine de La motte Chardonnay (2019, droog)   6,50 €/fles (incl. BTW) 
 
Mooie gele kleur met groene reflecties. Aroma’s van bloemen en tropisch fruit. Een prachtige 
Chardonnay in deze prijsklasse! 
 

Luc Pirlet Chardonnay Barrique (2019, droog)     9,50 €/fles (incl. BTW) 
 
De 9 maanden vatrijping op voor 50% nieuwe Franse eik uiten zich mooi in de neus, samen met 
impressies van citrus en rijp tropisch fruit waaronder ananas. Ook bij het proeven vinden we dit 
tropische fruit terug, maar vooral de houttoets valt op. Op jonge leeftijd is de halflange afdronk licht 
scherp door de pittige frisse zuren, maar door het volle karakter van de wijn stoort dit zeker niet. Vanaf 
zijn tweede à derde jaar is dit scherpe kantje echter volledig afgerond en is deze ‘Les Barriques’ op 
zijn absolute top. Hij bewaart dan nog zeker tot zijn vijfde jaar. Serveren op 11 à 12 graden Celsius, bij 
schaaldieren en gevogelte of zoete desserts. Een mooie wijn waar het vakmanschap van afstraalt. 

 
Arnaud de Villeneuve Muscat Moelleux (2019, zoet)    9,50 €/fles (incl. BTW) 
 
Deze wijn met zijn prachtige gouden kleur en groene schijn, heeft typische muscataroma’s van 
oranjebloesem, rozengeur en ook het bloemige van meiklokjes. In de mond zeer verrassend met een 
zoet aroma maar toch droog met een klein bittertje in de afdronk. Perfect te combineren met 
asperges, visgerechten en ook ideaal als aperitief. 

 
Joseph Drouhin Bourgogne Chardonnay LaFôret (2019, droog)  15,90 €/fles (incl. BTW) 
 
Lichte houtlagering: een gedeelte van de wijn heeft gerijpt in eiken vaten. Een elegante, frisse witte 
wijn met mooie zuren in de smaak. De wijn is vol, levendig en prachtig in balans. Het boeket maakt 
indruk met delicate aroma's van verse abrikozen, perziken en hinten van meloen. Bijzonder 
aromatische wijn, vol frisse, intrigerende smaken die hem uitermate geschikt maken als aperitief of 
aan tafel bij vis, zeevruchten, wit vlees, asperges met zalm, gegrilde gamba’s en sashimi. 
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Rosé wijn 
 
Luc Pirlet Rosé de Syrah (2019)      9,50 €/fles (incl. BTW) 
 
Deze Syrah rosé oogt erg verleidelijk, mooi tranend in het glas met tinten van zalmkleur en pioenroos. 
In de neus eerst wat gesloten maar na het walsen geuren we aalbessen, framboos, aardbei en een 
lichte kruidigheid waarvoor de Syrah bekend staat. Beloftevol dus en die verwachtingen lost deze 
typische kwaliteitsrijke rosé helemaal in. We bespeuren een aangename tinteling op de tong en 
genieten van een smakelijk middenstuk en lange succulente afdronk met bloemige aroma's. Deze 
rosé uit de reeks Terroirs is een genoeglijke compagnon bij lente- en zomerslaatjes met (eventueel 
gerookte) kip, kalkoen of zalm. Te degusteren bij pizza of paella en mogelijkerwijs bij couscous en 
hartige ratatouille. Hij kan desgewenst fungeren als gezellige opener van de feestelijkheden op een 
zuidwestelijk gericht terras, laat de hapjes maar aanrukken! Jong schenken op ongeveer 9 à 10 
graden. 

 
 
Rode wijn 
 
Domaine de la motte Merlot (2018)     6,50 €/fles (incl. BTW) 
 
Een toegankelijke, rijke rode wijn met een mooie robijnrode kleur. Geuren van rood fruit zoals kers, 
framboos, cassis. In de mond hebben we mooie frisse smaken van voornamelijk rood fruit, met een 
ronde, zachte afdronk. 

 
Luc Pirlet Syrah Barrique (2017)     9,50 €/fles (incl. BTW) 
 
Deze syrah-mourvèdre reserve (verhouding 60 %-40 %) komt van een zonovergoten wijngaard en is 
gelagerd op nieuwe en één jaar oude bordeauxvaten. Het is een krachtige en aromatische wijn die 
nog acht tot tien jaar kan bewaren. Hij heeft een diepe, bijna zwarte kleur en geurt naar viooltjes, klein 
fruit en vanille. In de mond is deze zuiderling weelderig, vettig en evenwichtig en vertoeft hij liefst in 
het gezelschap van krachtige (wild)gerechten, rood vlees en sterk smakende kazen. Niet te warm 
schenken, zo'n 17 graden is prima, en best tussen zijn eerste of tweede en vijfde jaar. 

 
Joseph Drouhin Bourgogne Pinot Noir LaForêt    16,90 €/fles (incl. BTW) 
 
7 tot 8 maanden gerijpt in roestvrijstalen vaten. Een deel van de wijn wordt gerijpt in eikenhouten 
vaten. Hierdoor verloopt de aanraking met zuurstof trager. Resultaat: de wijn is niet overdreven 
houtachtig, maar rijk aan aroma's. Een wijn voor echte fijnproevers. In de neus aroma's van rode 
vruchten: frambozen, rode bessen, zwarte bessen... In de mond mooie kruidige noten. Drink de 
LaForêt Pinot Noir als "Fingerfood" aperitief, bij de lunch in een trendy restaurant,... LaForêt is een 
echte passe-partout wijn. Drink hem met gegrilde kip of pasta met pesto... eenvoudige dingen, in de 
geest van de tijd. 
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Pakket 1 (*) 

 

 

 

 

 

 

Pakket 2 (*) 

 

 

 

 

 

  

 

Pakket 3 (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) geuren en kleuren kunnen afwijken van de foto’s  

INHOUD PAKKET 1 

 

2 x rustieke kaars 

1 x glas in doosje (geur) 

1 x kandelaar + theelichtje 

18 x clearcups geur 

1 pak servietten (20 stuks) 

 

INHOUD PAKKET 2 

 

2 x kandelaar + theelichtje 

1 x rustieke kaars geur 

1 x geurglas klein 

1 x cadeauglas lotus 

24 x clearcups geur 

INHOUD PAKKET 3 

 

1 x kandelaar + theelichtje 

2 x rustieke kaars 

1 x geurglas klein 

1 x geurglas groot 

2 x cadeauglas lotus 

30 x clearcups geur 
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B E S T E L B O N 

Naam  

Adres  

Telefoon / GSM  

E-mail adres  

 

Factuur gewenst :   O JA    O NEEN   -  Indien ja, gelieve hieronder uw facturatiegegevens in te vullen 

Naam bedrijf  

Facturatie-adres  

BTW - nummer  

 

BUBBELS 
Prijs 

per fles 
Aantal 
flessen 

Totaal 
(€) 

Cava Jaume Serra 
10.50 €   

Prosecco Montelvini Master Brut 
11.50 €   

WITTE WIJN 
Prijs 

per fles 
Aantal 
flessen 

Totaal 
(€) 

Domaine de La motte Chardonnay (2019, droog) 
6.50 €   

Luc Pirlet Chardonnay Barrique (2019, droog) 
9.50 €   

Arnaud de Villeneuve Muscat Moelleux (2019, zoet) 9.50 €   

Joseph Drouhin Bourgogne Chardonnay LaFôret (2019, droog) 15.90 €   

RODE WIJN 
Prijs 

per fles 
Aantal 
flessen 

Totaal 
(€)  

Domaine de la motte Merlot (2018) 6.50 €   

Luc Pirlet Syrah Barrique (2017) 9.50 €   

Joseph Drouhin Bourgogne Pinot Noir LaForêt (2018) 16.90 €   

ROSE WIJN 
Prijs 

per fles 
Aantal 
flessen 

Totaal 
(€) 

Luc Pirlet Rosé de Syrah (2019) 9.50 €   

KAARSENPAKKETTEN 
Prijs per 
pakket 

Aantal 
pakketten 

Totaal 
(€) 

Kaarsen pakket 1 10 €   

Kaarsen pakket 2 15 €   

Kaarsen pakket 3 20 €   

TOTAAL BEDRAG BESTELLING € ………………….. 
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