
--- HALVE PAKKETTEN KOPEN IS TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN PAKKET 10 --- 

Supportersclub “De Ruiterzonen”  
Iepersestraat 255 
8800 Roeselare 
 
Beste sport- en wijnliefhebber,  
 
De donkere dagen komen er weer aan en we mogen stilaan beginnen denken aan de eindejaarsfeesten. Voor veel 
mensen begint dan ook de jaarlijks weerkerende zoektocht naar het meest geschikte cadeau voor een vriend of een 
familielid, of naar de best bijhorende wijn bij het eindejaarsmenu. 
 

Voor dit probleem biedt de supportersclub van KSV De Ruiter ‘De Ruiterzonen’ vast en zeker een oplossing. Want voor 
de 27ste keer reeds organiseren wij een wijnactie met een aanbod waarvan de wijnliefhebber bijna achterovervalt.  
Net als vorig jaar bieden wij voor de niet-wijnliefhebber een voortreffelijke cava, een porto en voor het eerst ook een 
oerdegelijk Westvlaams streekbier aan, gemaakt van chrysanten. 
 
Het wijnaanbod dat u hiernaast vindt, stelt u wellicht voor een hartverscheurende keuze, want elk pakket is er één 
van hoogstaande kwaliteit. Iedereen vindt er vast en zeker zijn voorkeur. Maar wat vooral belangrijk is: naast de 
aankoop van een schitterend wijnpakket, steunt u ook de supportersclub ‘De Ruiterzonen’, die zich gedurende het 
voetbalseizoen inzet om tal van randactiviteiten te organiseren voor de voetbalploeg KSV De Ruiter.  
 
Wij drinken er alvast ook een…op uw gezondheid! 
Voor bestellingen of nadere inlichtingen kan u steeds terecht bij: 
 
 

Berten Dries Tel: 0479/54.99.93 Defraeye David Tel: 0474/31.00.39 

Bogaert – Bruyland  Tel: 051/69.02.48 Lamsens Erik Tel: 051/20.01.21 

Borry Erik Tel: 051/22.44.66 Scheldeman Nico Tel: 0474/90.55.73 

Sinnaeve Fabian Tel: 0486/71.83.43 Van Eeckhoutte Stefaan    Tel: 0497/55.28.67 

Coppenolle David Tel: 056/40.20.23 Vermeulen Tatiana Tel: 0474/32.20.92 

Debal Krist Tel: 0486/80.78.27  
 
 
 

BESTELBON VERKOPER  Naam en voornaam:  .....................................................................................................................  

SUPPORTERSCLUB  ___________________________________________________________  

KSV DE RUITER Adres:  .....................................................................................................................  

  

 Postnr + stad:  .....................................................................................................................  

 
 

Wijze van betalen:  overschrijving op IBAN-nummer BE40 8843 9701 1663 
 
     cash / contant 
 
 
     Pakket 1: ex à € 100 => Pakket 6: ex à € 50 => 

     Pakket 2:  ex à € 100 =>  Pakket 7: ex à € 40 => 

     Pakket 3:  ex à € 110 => Pakket 8: ex à € 55 => 

     Pakket 4:  ex à € 50 => Pakket 9: ex (rode porto) à € 30 => 

     Pakket 5:  ex à € 50 => Pakket 10: ex à € 18 => 
 
 

TOTAAL TE BETALEN:   €  
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WIJNVERKOOP SUPPORTERSCLUB  
KSV DE RUITER 2017 – 2018 

 
 

 

 

 PAKKET 1 

Mucho Mas Chili 2014 Merlot ROOD € 100 AANTAL 

 

Een robijnrode wijn met zachte toetsen van eiken vaten, kruiden en chocolade. 
Volle smaak en mooi uitgebalanceerd.  Ideaal bij vegetarische lasagne, 
lamsvlees en kruidige sausen. 

12 flessen 

  

PAKKET 2 

The Reserve Bank – Red Blended 2014 ROOD € 100 AANTAL 

 
Lichte, fruitige rode Zuid-Afrikaanse wijn met de zuren in balans. Zacht en vol 
van smaak met een pittig einde. Ideaal bij hertenvlees. 

12 flessen 

  

PAKKET 3 

Belle Epine Syrah 2016 Merlot ROOD € 110 AANTAL 

 

Karaktervolle rode wijn met de smaak van donker rood fruit doorbroken met 
kruiden binnen een mooie textuur. Ideaal bij rood vlees, barbecue, lamsvlees 
en wild. 

12 flessen 

        

PAKKET 4 

Le Grand Humeau 2016 Bordeaux WIT € 50 AANTAL 

 

Intense, harmonieuze witte wijn die u zal verleiden door zijn frisheid en 
levendigheid. Mag jong gedronken worden. Ideaal als aperitief of bij 
visgerechten. De opvolger van La Mourelle, die jarenlang in ons gamma zat. 

6 flessen 

  

PAKKET 5 

Château Haut Garriga 2016 Bordeaux   WIT € 50 AANTAL 

Een explosie aan smaken en aroma’s. Kan zich gemakkelijk profileren als aperitief of bij 
visschotels en witte vleesgerechten. 

6 flessen 

  

PAKKET 6 

Grand Lanzenac Bergerac 2015 WIT € 50 AANTAL 

Een witte wijn uit de Bergerac, een streek met een rijke ervaring aan zoete wijnen. Mollig 
karakter en natuurlijke, zachte nasmaak.  Ideaal bij lever, fruitdesserts, zware kazen en 
chocolade. 

6 flessen 

  

PAKKET 7 

Château Haut Garriga 2015 Bordeaux ROSE € 40 AANTAL 

Intense roze kleur. Voluptueuze mond, sterke smaak en uitgebalanceerde aciditeit. Ideaal 
voor een zwoele zomeravond. 

6 flessen 

          

 

Cava Pupitre brut (gold label) CAVA € 55 AANTAL 

Wegens groot succes vorig jaar opnieuw toegevoegd! 6 flessen 

        

PAKKET 9 

PORTO MONTANA  
Fine Tawny 

ROOD € 30 AANTAL 

PORTO MONTANA  
Fine White 

WIT € 30 3 flessen 

        

 

MUM - beer AMBER € 18 AANTAL 

 
Nog geen idee voor een origineel kerstcadeau? Nieuw in ons gamma.  
Amberkleurig, complex bier met een unieke smaak. West-Vlaams streekproduct 

4 flessen +  
1 glas 


