VOORJAARSPROEVERIJ WIJNHUIS UDEN
Geachte Wijnliefhebber,
Op 15 april a.s. organiseren wij een leuke voorjaarsproeverij met het thema ‘Spring in the Glass’.
Tijdens deze proeverij willen wij U een groot aantal heerlijke voorjaarswijnen presenteren en laten
proeven. Tevens zullen er een aantallen nieuwe wijnen geïntroduceerd worden, die wij speciaal voor de
komende zomer geselecteerd hebben. De nadruk zal vooral liggen op wit en rosé, maar ook mooie rode
wijnen zullen goed vertegenwoordigd zijn.
De proeverij zal gehouden worden in de sfeervolle
benedenfoyer van Theater Markant
Markt 32 te Uden.

We hopen op een mooi voorjaarszonnetje, welke door de grote glazen wand van Markant naar binnen
zal schijnen en een extra voorjaars dimensie aan de proeverij zal geven. Mocht dit niet zo zijn, dan
zorgen wij ervoor dat wij zullen stralen.
Daarnaast zal Restaurant Cusco zich nog nog in de picture zetten door deze middag een aantal heerlijk
hapjes te presenteren vanuit hun keuken.
In verband met de organisatie kunnen wij alleen bezoekers toelaten die zich van te voren bij ons in de
winkel hebben ingeschreven en de bijdrage in de kosten hebben voldaan. Deze bijdrage in de kosten
bedraagt € 12.50 per persoon en inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
Restitutie van de bijdrage is helaas niet mogelijk.
Daarnaast is er op deze proeverij natuurlijk ook een mogelijkheid om uw favoriete wijnen te bestellen.
Wijnen worden met aantrekkelijke prijzen en kortingen aangeboden. Bij een bestelling boven de 24
flessen wordt uw inschrijfgeld van € 12.50 als extra korting verrekend.
De informatie op een rijtje:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Kosten:

Zondag 15 april 2018.
13:00 tot 17:00u.
Foyer Theater Markant,
Markt 32 te Uden.
€ 12,50 per persoon.

Inschrijven in de winkel,
het aantal inschrijvingen is beperkt.
Wees er snel bij, want vol is ook echt vol!
Wij kijken er enorm naar uit, graag tot dan!
Met proostende groet,
Team Wijnhuis Uden.
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