WIJN ACTIE
VOOR PETJE
AF!
Ladies’ Circle 17 Utrecht: wij zetten ons dit
jaar in voor het goede doel Stichting
Petje af Utrecht
http://www.petjeaf.nl/utrecht
Wij willen bijdragen aan de toekomst van
gemotiveerde, talentvolle kinderen uit
achterstandswijken in Utrecht om ervoor te
zorgen dat ze niet buiten de boot vallen.
Op de weekendschool leren de kinderen
alles over een bepaald beroep of sector.
Daarnaast worden activiteiten
georganiseerd die gerelateerd zijn aan
kunst, cultuur of gezond gedrag.

Wijn :

Kosten: € 1.250 euro per kind per jaar.

Witte wijn Montblanc Macabeu –
Chardonnay 2018

LC 17 Utrecht heeft zich ten doel gesteld
om minstens 6 kinderen in Utrecht 1
jaar lang naar de weekendschool te
kunnen laten gaan.

Bij afname van 1 doos wijn bent u ook in
de gelegenheid om olijfolie Extra Vierge
aan te kopen.

Ons streven is € 7.500 op te halen! Een
van de acties om geld in te zamelen, is de
wijnactie in samenwerking met Van
Wageningen en de Lange.

Alle opbrengsten komen ten goede aan
Petje af Utrecht.

Het zou geweldig zijn als u samen met ons
Petje af Utrecht wilt steunen door het
kopen van rode en/of witte wijn of olijf olie.

6 flessen voor 48 euro, waarvan
meer dan 35% naar Petje Af gaat.
€ 18,50 per doos komt ten goede
aan de stichting.
Rode wijn : Montblanc Tempranillo –
Cabernet 2018

U kunt tot uiterlijk 30 november 2019
bestellen via de website
https://vanwageningenendelange.nl/lc17

ROOD : Bij deze Montblanc ‘362’ is de
lokale tempranillo-druif aangevuld met wat
cabernet, om de wijn krachtiger en voller
te maken. Een geslaagde combinatie, met
zoet fruit en sap, kersen en wat vanille, in
de mond smakelijk en zacht, lekker pittig,
soepel, met heerlijk fruit, licht gebrand en
krachtig
WIT : Helder, bleek zilvergeel van kleur. In
de neus herkennen we iets van appel,
ananas en peer. Licht van smaak met
frisse zuren en appel- en meloenaroma’s.
Een uitstekende wijn om zo te drinken of
te combineren met witbrood en mosselen
in een knoflookachtige tomaat / wijnsaus.

OLIJF OLIE De Kolympari olijfolie wordt
geperst uit de koroneiki olijf die welbekend
is op Kreta. Kolympari, gelegen aan de
noordwest kust van Kreta, huisvest
duizenden olijfoliebomen die door een
juiste combinatie van klimaat, grond en
een goede zeebries, de beste kwaliteit
olijven produceren. Na de oogst worden
de olijven direct naar de fabriek gebracht
waarna de olijven door middel van koude
persing tot extra vierge olijfolie worden
geperst. De Kolympari olijfolie heeft een
milde smaak en een fruitig aroma. Het is
ideaal voor over salades, maar ook lekker
om eten in te bereiden.

