Droom-wijnen
Stichting de Droomboom helpt autistische kinderen met vroegtijdige fulltime 1 op 1 behandeling
gebaseerd op principes uit de wetenschap Applied Behavior Analysis. Kinderen worden in hun
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ontwikkeling gestimuleerd zodat zij kunnen uitstromen naar onderwijs en zo zelfstandig mogelijk
leren functioneren in de maatschappij.

wijnenWorkshops

De stichting ontvangt nog geen volledige vergoeding voor deze behandeling en is afhankelijk van
donaties om deze kinderen te kunnen blijven helpen.
Daar kunt u ons bij helpen; koop dit jaar uw Droomboomwijn voor de feestdagen! Prachtige wijnen
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan stichting De Droomboom.
Naast onze bekende heerlijke wijnen Château Segur, Grand Vin de Bordeaux, La Pelissiere Rouge, Andean Condor Peak Merlot en Sauvignon Blanc hebben we het assortiment dit jaar met dank
aan Wijnhandel Joh. Van der Hulst uit Huizen kunnen uitbreiden met maar liefst drie top kwaliteit
wijnen; Wild Rock Elevation, Sauvignon Blanc, Beaurempart Grande Réserve Rouge en Beaurempart Grande Réserve Blanc.

Droom-wijnen
Château Segur, Grand Vin de Bordeaux Deze Haut-Médoc is op zijn best in de jaren waarin niet alleen de merlot goed rijp wordt, maar ook de cabernet sauvignon, want dan krijgt de doorgaans elegant0 1 1
ferme smaak wat meer ras en diepgang dan gebruikelijk, met ook een aangenaam aroma van 2zwarte
bessen. Het is een karaktervolle wijn met een vrij stevige, volle smaak met zachte tannines.

wijnenWorkshops

Wild Rock Elevation, Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc Elevation is afkomstig uit Marlborough. De
druiven worden bij optimale rijpheid machinaal geoogst. Na een korte lagering gaat de jonge wijn op
fles. De wijn is bleek van kleur en heeft een licht groene weerschijn. In de neus zijn geuren van limoen,
passievrucht en de groene geur van basilicum te herkennen. De smaak is fris met een hint van perzik,
appel en citrus. Een milddroge afdronk maakt deze wijn compleet.
La Pelissiere Rouge Afkomstig uit Bergerac, een streek uit de regio Sud Ouest, vlakbij de Bordeauxstreek waar de bodem voornamelijk uit kalk bestaat. Met een diepe paarsrode kleur en een
smaak barstensvol rijp fruit zoals zwarte bessen en kersen. Een breed uitwaaierende smaak, vlezig en
rond zonder agressieve zuren, met rijpe tannines.
Beaurempart Grande Réserve Rouge Diepgekleurde robijnrode wijn met een elegant bouquet van
zwarte bessen, pruimen, groene paprika en subtiele tonen van vanille en toffee. De smaak is gul en
sappig en de afdronk fluweelzacht.
Beaurempart Grande Réserve Blanc Een lichtgele wijn met intense aroma’s van kruisbessen, lychee
en ananas. De smaak is intens en fruitig en de afdronk heerlijk lang.
Andean Condor Peak Merlot Een Argentijnse rode wijn uit de streek Mendoza. Robijnrood van kleur.
In bouquet en smaak veel rijp fruit zoals zwarte kersen en meloen, maar ook koffie, chocola en anijs.
De rijpe stevige tannines zorgen voor ruggengraat.
Andean Condor Peak Sauvignon Blanc
Bleekgeel met groene reflexen. In de neus en smaak citrus- en tropisch fruit met impressies van vers
gemaaid gras. Deze Argentijnse Sauvignon Blanc uit de Mendoza streek heeft een zachte afdronk.

Steun de Droomboom en plaats nu u bestelling!

Droomboom Wijn Bestelformulier
Hierbij bestel ik de volgende Droomboom Wijnen en steun daarmee Stichting de Droomboom:
…….. dozen á 6 flessen Château Segur, Grand Vin de Bordeaux

€ 79,50 per doos

…….. dozen á 6 flessen Wild Rock Elevation, Sauvignon Blanc

€ 79,50 per doos

……...dozen á 6 flessen Beaurempart Grande Réserve Rouge

€ 69,50 per doos

……...dozen á 6 flessen Beaurempart Grande Réserve Blanc

€ 69,50 per doos

…….. dozen á 6 flessen la Pelissiere Rouge

€ 59,50 per doos

…….. dozen á 6 flessen Andean Condor Peak Merlot (rood)

€ 49,50 per doos

……...dozen á 6 flessen Andean Condor Peak Sauvignon Blanc (wit)

€ 49,50 per doos

Voorletters …………...…………………. Voornaam …………………..…………………………………………………… M / V
Achternaam ……………………………………..………………………………….…………………………………………………………….
Organisatie (indien van toepassing) …………………………………………………………………………………………………..
Straatnaam…………………………………………………………………………………………huisnummer…………………………
Postcode…………………………………………………..Plaats ………….…………………………………………………………………
Telefoon……………………………………………………...…………………………………………………………………………………...
E-mail………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………… Handtekening: …………………………………………………………...…………………………….
U ontvangt per omgaande een factuur per e-mail. Het totaalbedrag mag u overmaken op
Rekeningnummer NL 15 ABNA 0414287290 t.n.v. Stichting de Droomboom te Blaricum o.v.v.
het factuurnummer. Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling in december zonder extra kosten
worden geleverd binnen de regio ‘t Gooi. Het is ook mogelijk om uw bestelling af te halen op de Droomboom. Leveringen buiten regio ’t Gooi gaan in overleg.
Stuur dit ingevulde bestelfomulier naar esther.rabbe@stichtingdedroomboom.nl of per post naar :
Stichting de Droomboom
t.a.v. Esther Rabbe
Sint Vitusweg 1
1261 TK BLARICUM
Stichting de Droomboom is erkend als een algemeen nut beogende instelling (een zogenoemde ANBI).
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Wij wensen u gezellige feestdagen toe!
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