
Prijslijst wijnen Wolfert voorjaar 2021.  

De opbrengst is voor het Sparta Rotterdam Kinderdorp; de maatschappelijke stage sinds 

2004 in Roemenië van Wolfert van Borselen Tweetalig/College i.s.m. stichting Breath. 

  prijs     prijs doos Totaal euro 

 1 fles 0,75 L (6 flessen) 

Mousserend 
□ Cielo Cuvee Privee Spumante (nieuw) …… x € 9,50   …… x € 53,00 ……………. 

WIT
□ Paparuda Pinot Grigio …… x € 8,00 …… x € 44,00 ……………. 

□ Antares Chardonnay …… x € 8,20 …… x € 45,00 ……………. 

□ Caillou  Sauvignon blanc …… x € 8,20 …… x € 45,00 ……………. 

□ BIO l’Auratae Cattaratto Pinot Grigio…… x € 9,50 …… x € 53,00 ……………. 

□ Heim Imperial Pinot Blanc …… x € 10,20 …… x € 57,50 ……………. 

□ Wolftrap White Zuid Afrika …… x € 10,50 …… x € 59,00 ……………. 

Rood
□ Siera Noble Cabernet Sauvignon …… x € 8,00 …… x € 44,00 ……………. 

□ Antares Merlot Chili …… x € 8,20 …… x € 45,00 ……………. 

□ Luccrelli Rosso Italië …… x € 8,20 …… x € 45,00 ……………. 

□ BIO l’Auratae Nero d’Avola …… x € 9,50 …… x € 53,00 ……………. 

□ Chateau Lalene Bordeaux Superieur …… x €10,00 …… x € 56,50 ……………. 

□ Rioja Covila Crianza …… x €10,50 …… x € 59,00 ……………. 

Rosé 

□ BIO l’Auratae Rosé …… x € 9,50 …… x € 53,00 ……………. 

Port
□ Feuerheerds Tawny Port …… x €11,50 …… x € 64,00 ……………. 

+ ==========

Totaal te betalen ……………. 

Drinkt u geen wijn? Dat is jammer voor de kinderen in het Sparta Rotterdam Kinderdorp. 

Wilt u dan misschien een donatie overmaken? 

 donatie 

   € 2,50     € 5,00    €  10,00    € 20,00    anders: € …………. 

Totaal te betalen/doneren: €  ……………………….. 

Graag ook de volgende bladzijde invullen en uiterlijk 5 juni 2021 opsturen naar: 
SpartaRotterdamKinderdorp@gmail.com 

Ik maak het per omgaande over op rekeningnummer:  

NL59 INGB 0006 1386 70 t.n.v. Vereniging MAST Roemenië 

o.v.v. bestelnaam  + voorjaarswijn 2021.

mailto:SpartaRotterdamKinderdorp@gmail.com


Nr      . V _  B _ 

Graag met blokletters invullen a.u.b. 

Naam: 

Telefoon: 

e-mailadres:

aankruisen wat gewenst is 

 Wijnbestelling 

  Afhalen op school(Bentincklaan 280) vanaf 21 juni (onder voorbehoud van levering) 

Voorkeur afhaaldag maandag t/m vrijdag:  ……………………….. 

Voorkeur tijd:  ………………………. 

  Thuis bezorgen in Rotterdam, Lansingerland, Capelle aan den IJssel gratis bij 

     bestelling van minimaal 6 flessen. Bezorging vindt plaats tussen 15 en 25 juni.  

Thuis bezorgadres: 

Adres: 

Plaats: 

Mocht u niet thuis zijn mag de wijn dan bij de buren worden afgeleverd?     Ja     Nee 

Wij, maar vooral de kinderen van het Sparta Rotterdam Kinderdorp in Techirghiol, 

rekenen op uw steun 

Bij voorbaat dank! 
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