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Les Deux Pins Merlot

Les Deux Pins Merlot heeft een 

prachtige vuurrode kleur. De rode 

wijn is erg fruitig en bestaat uit 

rood fruit en zwarte bessen en 

heeft aroma's van rode vruchten-

jam. De wijn is een evenwichtig 

met zachte tannines en een lange 

afdronk.

Assorti

Feestelijke combinatie van de drie 

verschillende soorten wijn. Leuk 

om te proberen en leuk om weg te 

geven. Van elke soort 2 flessen in 

een doos van 6.

Castilló de Solisticio Reserva

D.O. CATALUNYA 2012

Castilló de Solisticio Reserva is een 

prachtige Spaanse wijn die meer-

dere medailles in de wacht heeft 

weten te slepen. Deze rode wijn 

bezit aroma's van kersen, kruiden 

en een toets vanille door de 

houtopvoeding. Krachtige wijn die 

toch soepel en rond van smaak is, 

ook in de afdronk. Heerlijke rode 

wijn om zo van te genieten maar 

zeer zeker ook voor bij het eten.
Les Deux Pins Blanc

De vondst is een frisse witte 

wijn met een lichtgele kleur. 

De wijn heeft een expressieve 

geur van bloemen en planten 

en aroma's van exotisch fruit. 

In de afdronk komen de 

exotische vruchten terug.

___ x doos Les Deux Pins Merlot

___ x doos Castilló de Solisticio Reserva

Prijs/doos van 6 �essen: € 32,50 incl BTW

Betaling contant bij bezorging.

___ x doos Les Deux Pins Blanc

___ x doos Assorti 

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats*:

Telefoonnummer:

E-mailadres: 

Bestellijst Wijnen MAF Rodenburg

o  Alblasserdam

o  Bodegraven

o  Den Haag 

o  Geldermalsen

o  Hendrik-Ido ambacht

o  Rijswijk 

o  Scheveningen

o  Veenendaal

o  Waddinxveen

o  Ik woon in een andere plaats, maar wil wel graag wijn bestellen

*Bezorging is mogelijk in de onderstaande woonplaatsen, op vrijdag 15 december tussen 19.00-21.00 uur:

Kijk ook op de persoonlijke website van Rembrand en Margreet: 

www.rodenburgflyer.nl

Steun het echtpaar Rodenburg-Geluk, koop heerlijke wijn!
Bent u een wijnliefhebber? Wilt u een mooi kerstgeschenk of een leuk verjaardagscadeau geven? 
Bestel dan nu een doos van 6 �essen goede wijn voor slechts € 32,50. Dankzij inkoop van 
een grote partij kunnen wij u deze kwaliteitswijnen voor deze stuntprijs aanbieden! 
En het mooiste is, met uw aankoop ondersteunt u rechtstreeks de uitzending 
van Rembrand en Margreet Rodenburg als pilotenechtpaar voor MAF in Oeganda.
 

 

BESTELLINGEN EN MEER INFO VIA: 
thuisfront@rodenburg�yer.nl

SLECHTS

€ 32,50
P/DOOS

WIJNACTIE
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