
Type
Prijs per doos 
van 6 fl essen

Prijs per 
losse fl es

Brut Selection 135 € 23 €
Brut Rosé 140 € 24 €
Grande Tradition 145 € 25 €
Cuvée Maxime 150 € 26 €

Brut Sélection

Met mix van 90% Pinot Noir en 
10% Chardonnay is deze cham-
pagne gemaakt van blauwe en 
witte druiven. En daarmee een 
weerspiegeling van in een lange 
familietraditie overgedragen 
kennis. Elke fl es bestaat uit 70% 
oogst van het huidige wijnjaar 
en 30% uit de vorige oogst. De 
Brut Sélection heeft het aroma 
van verse fruit en verse bloe-
men. Een eerlijke champagne, 
recht door zee, fris, licht met 
een mooie lange nadronk.

Grande Tradition

Het klassieke karakter van de 
Grande Tradition is het resul-
taat van het samenkomst van 
90% Chardonnay en 10% Pinot 
Noir druiven. Deze champag-
ne heeft minimaal drie jaar in 
onze kelders gerijpt en heeft 
een neus van stralende to-
nen gedroogd fruit met een 
vleugje kweepeer, honing, 
meidoorn en limoen.

Brut Rosé

Deze verleidelijke champagne 
is uitsluitend gemaakt van Pi-
not Noir druiven, waaraan tij-
dens het bottelen een rode AOC 
wijn is toegevoegd, die wij spe-
ciaal na de oogst maken van de 
druiven op onze wijnhellingen.  
De neus verraadt rood fruit met 
een lichte hint verse vijg. De 
volle smaak brengt u in vervoe-
ring door de lange afdronk en 
het aroma van kers en zwarte 
bes. 

Cuvée Maxime Blin

Deze precieuze champagne is 
het kroonjuweel van het huis 
en het resultaat van een per-
fecte balans in de blend van 
de drie druivensoorten die in 
champagne gebruikt worden: 
Pinot Noir, Pinot Meunier en 
Chardonnay. U wordt meteen 
betoverd door de diversiteit 
en de rijkdom van de aroma’s 
van citrus en gedroogd fruit. 
Met zijn fi nesse en harmonie 
de perfecte begeleider van 
wit vlees, maar bovenal een 
verrassend aperitief.

Lions Club Breda Host
CHAMPAGNE ACTIE 2019

GENIETEN VAN EEN MOOI GLAS EN 
TEVENS EEN GOED DOEL STEUNEN ?

Lionsclub Breda Host houdt ook dit najaar weer haar actie met champagne van het kwaliteitshuis R. Blin et Fils 
om geld bijeen te brengen voor het goede doel. Dit jaar is dat ‘t Bonte Perdje. Deze stichting heeft als doel 
jonge mensen met een handicap op een veilige manier de paardensport te laten beoefenen. Zij rijden elke za-
terdagochtend onder begeleiding van dezelfde instructrice en helpers op vrijwel steeds hetzelfde paard. Naast 
het ontspannende element heeft het paardrijden ook vaak een therapeutische werking, geeft het een verbeter-
de rughouding en evenwichtsgevoel. Ook neemt het zelfvertrouwen toe door het fysieke contact met het paard.

Geef vóór 18 november uw bestelling door.

Dat kunt u doen door de achterzijde van dit formulier 
in te vullen en af te geven aan een van de Lions Club 
Breda Host of op te sturen naar Deken Dr. Dirckxweg 
13, 4854 AA, Bavel. Ook kunt u direct online bestel-
len op bredahost.lions.nl
Wij leveren de champagne uit nog voor Sinterklaas !! 
Betaling vooraf op IBAN NL76 RABO 0149 3442 52 tnv 
St. Activiteiten LC Breda Host,



Factuur ten name van / Bestelling voor

(Bedrijfs-) naam

Ter attentie van

Adres

Postcode en plaats

e-mail (t.b.v. bevestiging)

Uw (bank-)rekeningnr. 
(ter verificatie betaling)

Uw contact bij de Lionsclub Breda Host

Opmerkingen

 

Bestelling
Prijs per doos 
van 6 flessen Aantal dozen Bedrag

Brut Selection € 135,-- €

Brut Rose € 140,-- €

Grande Tradition € 145,-- €

Cuvee Maxime Blin € 150,-- €

Subtotaal Subtotaal

Bestelling Prijs per fles Aantal flessen Bedrag

Brut Selection € 23,-- €

Brut Rose € 24,-- €

Grande Tradition € 25,-- €

Cuvee Maxime Blin € 26,-- €

Totaal bedrag TOTAAL BEDRAG €

Dit bestelformulier (gescand) inzenden aan (tot uiterlijk 18 november 2019)
Lionsclub Breda Host – Deken Dr. Dirckxweg 13 – 4854 AA BAVEL

of:     per e-mail aan: lionsclubbredahost@gmail.com 
of:   bestellen via de website bredahost.lions.nl 

Na ontvangst van uw betaling zal de bestelling worden bevestigd via e-mail.

Betaling: na verzending bestelformulier op onderstaand bankrekeningnummer.
Stichting Aktiviteiten Lionsclub Breda Host - Kamer van Koophandel 41102376

Bankrekening Rabobank 14.93.44.252 / IBAN:  NL76 RABO 0149 3442 52

BESTELFORMULIER
Lions Club Breda Host

CHAMPAGNE ACTIE 2019


