Torhout, 05 okt 2018
KM-vrienden

Nu de feestdagen met rasse schreden naderen, denkt u misschien reeds aan de
voorbereiding van de feestmaaltijd die ongetwijfeld uw tafel zal sieren. Een wijntje
mag daar natuurlijk niet bij ontbreken.
De jeugdspelers van Torhout 1992 KM bieden u hiervoor graag een lekkere rode

en witte Spaanse wijn aan, tegen een zeer voordelig prijs.
De prijs bedraagt 7,50 € voor 1 fles van 75 cl ; 40 € voor een karton van 6

flessen. De wijn kan je proeven in jeugdlokaal de Velodroom aan 3 euro per glas.
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Rode wijn MARQUES DE TOLEDO RESERVA. Volle wijn uit Spanje. Bekroond
met 2 medailles! Prachtige kersenrode wijn met aroma's van rijp rood fruit.
Intense geur van vers rood fruit. Druif: 100% Tempranillo.
Witte wijn MARQUES DE TOLEDO VERDEJO. Temperamentvolle Spaanse
wijn. Mooie frisheid, frisse zuren en een geweldige aromatische intensiteit.
Dit resultaat is er enkel doordat de druiven in de vroege koele ochtend zijn
geoogst! Druif: 100% Verdejo.
Daarnaast bieden we ook de echte cuberdons van Geldhof (de enige echte
neuzekes) aan. Je hebt de keuze tussen 1 zakje van 200 g aan 5 € of een doos

van 2 kg aan 35 €. Een neuzeke past heel goed bij de koffie na het feestmaal.
Vanaf 13 oktober kunt u zowel de wijn als de cuberdons afhalen in ons
jeugdlokaal de Velodroom. Vul het briefje in, en geef het samen met het
verschuldigd bedrag af. Je krijgt meteen alles direct mee naar huis.
Wil je er nog meer? Geen probleem. Spring gewoon eens binnen. Zomaar, zonder
vooraf te bestellen.

De 20 beste verkopers krijgen elk 2 cinematickets. En voor de ploeg die
procentueel het meest verkoopt, staat er een verrassing te wachten.
Deze actie loopt van 13 oktober 2018 t.e.m. 23 december 2018.
Wij danken u nu reeds voor uw steun aan onze jeugd. We wensen u prettige
feestdagen, een fijn eindejaar en vooral santé en smakelijk.

Het jeugdbestuur
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