FEEST MET EEN STRIKJE ROND

WIJN

Verras klanten, personeel, of gewoon iedereen die
het verdient met een lekker pakket!

Stel je pakket zelf samen of laat onze sommeliers je
verrassen.

Wijn, sterke drank, delicatessen,...
Van Eccelpoel selecteert en verpakt al jouw
favorieten.

Kom langs in onze kelder voor aangepast advies!

Onze specialisten maken van iedere mand een feest
met een strik rond.
Contacteer ons voor geschenken op maat:
steeds naar smaak én budget.
P.S.: Pakket geleverd op locatie?
Dat kan! Contacteer ons voor meer info.

Al de vermelde prijzen zijn incl. BTW.

Wist je dat?
De bewoners van dagbestedingscentrum Het Gielsbos in Gierle

FORMULES:
Op naar Frankrijk
Selectie van 3 Franse wijnen
basic - ¤ 30 • luxe - ¤ 45 • super - ¤ 60
Op naar Italië
Selectie van 3 Italiaanse wijnen
basic - ¤ 30 • luxe - ¤ 45 • super - ¤ 60
Wereldreis
Selectie van 3 wereldse wijnen
basic - ¤ 30 • luxe - ¤ 45 • super - ¤ 60
Verras me!
Wij stellen een pakket samen van 4 verrassende
wijnen.
¤ 50 voor 4 verrassingswijnen

met veel zorg onze pakketten inpakken?
Ondertussen zijn de mensen van het centrum
goede vrienden geworden. Als dank brengen
we op tijd en stond lekkers binnen.

Zo bellen we ieder jaar de Sint op om langs te

STERKE DRANK & BIER

gaan voor een heus feest!

Een mooie whisky, cognac, rum, biertjes... cadeau
doen met een verhaal?
Onze specialisten sterke drank en bieren werken in
deze categorie voornamelijk op maat.
Ben je naar iets specifieks op zoek?
Aarzel niet om ons te contacteren!

Van Eccelpoel
Lierseweg 20
2200 Herentals

014 21 26 93
bestellingen@vaneccelpoel.com

www.vaneccelpoel.be

APERO

DELICATESSEN

Naast een grote selectie wijn, hebben we een heel
arsenaal aan mousserende wijnen. Ontdek ze in
onze wijnrayon - of kelder.

We hebben de grote luxe elke dag te mogen
vertoeven tussen zalig lekkere producten.

Keuzestress? We stelden alvast een heerlijk aperopakket samen!
APERO - PAKKET - ¤ 39,95
•
•
•
•
•
•
•
•

Fles Mas Copa
Fles Mas Copa Rosé
2 flesjes Crodino
2 flesjes Crodino Rosso
Breadsticks
Gedroogde worstjes
Olijven
Tapenade - oliviana

GIN & COCKTAILS
Onze bartender van dienst giet de ingrediënten van
je favoriete cocktail of mocktail in een mooie mand.
Enkel het shaken moet je zelf nog doen!
Contacteer ons voor je favoriete cocktail.
Fan van gin? Ook hierin hebben we een uitgebreide
selectie.
GINPAKKET
• Gin - kruidig, floraal of citrus
• Bijpassende botanicals/fruit
• 4 tonics naar keuze
basic - ¤ 35 • luxe - ¤ 50 • super - ¤ 65

Van bio-fan tot bourgondiër: iedereen die houdt
van kwaliteits - en smaakvol eten slaat hier zijn of
haar slag.
Wil je een mand gevuld met streekproducten of
mag het al van iets verder komen?
Onze specialisten staan je graag bij in je keuze.
•
•
•
•
•
•

Streekproducten
Italiaanse mand
Mand gevuld met Spaanse smaken
Bio-mand
Biermand
...

GESCHENKEN
op maat

