
Wijnslag0Jins 
De meest feestelijk periode van het jaar is weer in aantocht, maar u hebt hier-
voor nog geen gepaste wijnen gezocht... Geen paniek, de Jins van Scouts Ranst 
doen een wijnslag, waarbij ze dranken verkopen aan een democratisch bedrag. 
Het enige wat u hoeft te doen is het formulier invullen en dit persoonlijk of via 
mail (jins.ranst@hotmail.com) aan hen bezorgen en u beleeft de feestdagen 
zonder zorgen! Uw steun van de Jins wordt erg gewaardeerd en een 
thuislevering van de bestelling gegarandeerd. 

Witte wijnen

Rode wijnen 

Cava 

Cristo de la Vega, Camina Verdejo (€7)

Deze vrolijke en Spaanse wijn smaakt absoluut naar meer. Subtiele tonen van rijpe
perzik en grapefruit in de neus. Sappig en fris, geel fruit en een klein dorstlessend bittertje. 

The Wine People, Canapi Grillo (€8)

The Wine People is een jong project van 3 ervaren rotten in het vak.
Ze maken Italiaanse wijnen van typische, inheemse druiven met respect voor terroir. Intens aromatisch boeket van 
bloemetjes, citrus, tropisch fruit, pitfruit en een lichte kruidigheid.

Cristo de la Vega, Camina Tempranillo (€7)

Superzachte, sappige en smaakvolle Spaanse wijn. Primaire aroma’s van stuivend rood bosfruit, 
subtiele tonen van karamel en cassis. Drinkt lekker; serveer enigszins gekoeld (16°C).
Aperitief, wit en rood vlees, pasta’s, bbq en zachte kazen
 
The Wine People, Canapi Nero d’Avola (€8)

Een vlotte Italiaanse drinker voor elke dag! Deze wijn zit boordevol aroma’s van rode bessen en zachte tannines! 
Passe-partout, als glaasje ’s avonds, tijdens een receptie of bij een pastagerecht.

Penedes, Cava Masia Bou (€10)

Cava gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’. 
Zacht en rond van smaak. Heerlijk als aperitief, bij een salade met kip 
of bij een bordje zeevruchten.

Inschrijven tot 14 december!

Aantal:

Feestelijke zakje voor onder de 1 per 2 flessen (€2)

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Mijn bestelling:

Camina Verdejo (Wit)        €7
Canapi Grillo (Wit)         €8

Camina Tempranillo (Rood)        €7
Canapi Nero d’Avola (Rood)        €8
  
Cava Masia Bou         €10
Cadeauverpakking (per 2 flessen)    €2

Aantal:
Aantal:

Aantal:
Aantal:

Aantal:
Aantal:

Totaal
€ ...........

Storten op 
BE88 9791 5534 9141
Bestelling & naam 
vermelden in med-
edeling. 

Dit strookje is voor jou ter herinnering. 

De bestelling wordt geleverd op zaterdagvoormiddag 23 december in Ranst, Wommelgem en Broechem of kan afgehaald worden. 

Totaal
€ ...........

Levering thuis (in Ranst, Broechem, Wommelgem) op zaterdagvoormiddag 23 december. 

Afhalen op zaterdagvoormiddag 23 december op de Scouts.  

Naam: Adres:


