Ten voordele van de bouw van onze turnzaal, organiseren wij op 26 maart 2022 een
heuse coronaveilige TAKE-AWAY.
De ingrediënten van deze take-away worden aangekocht bij de lokale handelaars.
Wat bieden wij aan:

Pasta

Bio wijnen

(saus Traiteur Sigrid)

(De Dobbelhoeve)

Spaghettipakket voor 4 pers.

Mureda Melibea Tinto (rood)

Bestaande uit: 1 kg spaghettisaus, 0,5 kg ongekookte
spaghetti en gemalen kaas.

Tempranillo, syrah. Boeket met mix van rood en
zwart fruit (kersen, aardbeien, cassis). Zacht-fruitige
mond, soepel, toegankelijk en zonder complexen!

U heeft de keuze uit een gewone spaghettisaus
of een veggie versie.
Mocht u nog graag extra spaghettisaus (invriezen
mogelijk) of een extra potje gemalen kaas
bestellen dan kan dat natuurlijk ook.

Mureda Melibea Blanco (wit)
Sauvignon blanc. Boeket met tropisch fruit (ananas,
mango), abrikoos, perzik en citrus. Fris en fruitig in
de mond met sappige textuur.

Janiny Le Temps des fruits Rosé pompelmoes

Kaas
(kaashandel Fransen)

Kaasbordje voor 2 personen
(300 g kaas met een garnituur van gedroogd fruit en
noten)

Een originele blend van witte wijn met natuurlijk
biologisch pompelmoesextract.
De wijn verrast met zijn heerlijke frisheid en intens
fruitig karakter. Dient fris geserveerd te worden.
Bevat slechts 8% alcohol, een fantastisch lekkere
ontdekking voor een origineel, verfrissend, fruitig en
licht aperitief!

Dessert
(kaashandel Fransen)

Een overheerlijke chocomousse of een smeuïg
rijstpapje.

Bio kinderbubbels & drankjes
(De Dobbelhoeve)
Apibul appel (75 cl)
Kinderbubbels met een appelsmaakje
Apibul framboos (75 cl)
Kinderbubbels met een frambozensmaakje
Bionade Cloudy Lemon (33 cl)
Bionade Orange (33 cl)
Appelsap (20 cl)
Sinaasappelsap (20 cl)

Wijnen
(De Wijnrank)

Nuviana Chardonnay (wit)
Deze wijn heeft een intens floraal boeket met hints
van meloen, perzik en passievruchten. Bijna exotisch
van smaak.

Nuviana Tempranillo Carbernet Sauvignon
(rood)
De wijn heeft een verfijnde smaak, is uiterst soepel
en heeft een mooie diepgang.

Nuviana Rosado (rosé)
Een smaakvolle frisse rosé wijn. Een hint van
frambozen, aardbeien en kers.

Cava Bach Extrissimo Brut Nature
Fijne bubbels met aroma’s van appel en citrusfruit
en een lekkere, honingachtige finale.

