
“Diner van 100! 100% genieten!” 

Gezamenlijk actie van de Amersfoortse Rotary’s in samenwerking met de Flint Amersfoort. 

Een mooi diner voor 100 Amersfoorters!  

De decemberdagen zijn niet alleen een periode van zowel fysiek als mentaal wat meer naar binnen gaan, 

maar ook dagen om dat met anderen te delen. Juist als de natuur zich even terugtrekt in de aanloop naar een 

nieuwe lente, is het mooi om te ervaren dat je niet alleen bent. 

Voor iedereen die niet kan terugvallen op een gezin, familie, vrienden met wie de donkere dagen gedeeld 

kunnen worden, bieden de gezamenlijke Rotaryclubs van Amersfoort graag een moment van verbinding. 

Dat doen we in de vorm van een mooi diner voor 100 Amersfoorters die dankzij deze actie óók dat 

gezamenlijk diner kunnen genieten. Behalve gedeelde gezelligheid en lekker eten, bieden we ook nog een 

mooi programma aan, mede dankzij de Flint, waar het diner zal plaatsvinden. We richten ons speciaal op de 

mensen met al een leven achter zich en die nu de mensen missen om dat mee te kunnen delen. Die mensen 
brengen we graag samen, juist ook degenen die wat minder mobiel zijn en wat minder makkelijk de deur uit 

komen. 

Opbrengst 

In samenwerking met wijnhuis Salentein en Geurtsen Wijnimport is het mogelijk om uiterst scherp, 

toonaangevende wijnen te kopen van Salentein. De opbrengst (€2,42 p/fles) komt geheel ten goede aan 

“Diner van 100! 100% genieten”! Reden te meer om uw wijnvoorraad aan te vullen met een aantal mooie 
flessen voor een nog mooier doel. 

‘Rotaryclub Amersfoort-Regio Wijnactie’

‘Barrel Selection Serie’ Normaal in de winkel €14,95 uw voordeel bijna €3,- per fles! AANTAL 

Actieprijs € 11,98 p/fl.     (incl. btw) _____fl 

Actieprijs € 11,98 p/fl.     (incl. btw)  _____fl 

Actieprijs € 11,98 p/fl.     (incl. btw) _____fl 

Actieprijs € 11,98 p/fl.     (incl. btw) _____fl 

Actieprijs € 11,98 p/fl.     (incl. btw) _____fl 

Actieprijs € 24,50 p/fl.     (incl. btw) _____fl 

- Salentein, Numina, Gran Corte Red Actieprijs € 24,50 p/fl.     (incl. btw) _____fl  

Bestellen per doos van 6 fl.  (mag in de mix)  Prijs p/ds = €71,87incl. btw (op basis van Barrel Selection Serie) 

Naam :____________________________________________________________ 

Adres :____________________________________________________________ 

Postcode :____________________________________________________________ 

Email :____________________________________________________________        (voor facturatie) 

- Salentein, Sparkling Brut
- Salentein, Sauvignon Blanc
- Salentein, Chardonnay B.S.
- Salentein, Pinot Noir B.S.
- Salentein, Malbec B.S.
- Salentein, Numina Chardonnay

Uw bestelling wordt afgeleverd en anders is er de mogelijkheid om uw bestelling op te komen halen      
op zaterdag 27 november tussen 9 uur en 11 uur op Nijverheidsweg Noord 62 te Amersfoort.

Uw bestelling kunt u MAILEN naar: bastiaan@geurtsenwijnimport.nl.

http://www.rotary.nl/amersfoortregio/
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Sparkling%20Brut.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Sparkling%20Brut.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Sauvignon%20Blanc.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Sauvignon%20Blanc.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Chardonnay%20Barrel%20Selection.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Chardonnay%20Barrel%20Selection.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Pinot%20Noir%20Barrel%20Selection.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Pinot%20Noir%20Barrel%20Selection.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Malbec%20Barrel%20Selection.pdf
https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief/Archief%202020-2021/Salentein%20Malbec%20Barrel%20Selection.pdf
https://geurtsenwijnimport.ccvshop.nl/

