just wine

mobiele cava- en wijnbar

Uw complete
receptie vanaf

€

15,95
per persoon

Party?

just wine

PROMO

5%

korting zo de afhuring doorgaat
voor 1 februari 2018

U HEBT IETS TE VIEREN ?
De JUST WINE wijnbar is de perfecte verrassing voor al uw gasten.
Wij komen naar u toe.
De JUST WINE wijnbar kan worden ingehuurd voor tal van festiviteiten,
zoals trouw- en andere recepties, verjaardagsfeestjes, jubilea,
personeelsfeesten, opendeurdagen, sport- en muziekevenementen,
jachtevenementen, productvoorstellingen en nog zoveel meer.
Wij maken steeds een voorstel op maat. Van losse drink tot daguitstap naar
Champagne met drink in de wijngaarden. Véél is mogelijk…
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De JUST WINE LAND ROVER DEFENDER komt naar u toe. JUST WINE
serveert alle wijnen zoals het hoort: op de juiste temperatuur en in de
gepaste glazen. Professionele bediening steeds inbegrepen!
Catering is ook mogelijk.

DRANKENFORMULES
Drankenforfait
vanaf

DRANKENFORFAIT ‘ALL-IN’
Cava, witte en rode wijn, alcoholvrije cocktail en fruitsap
huur JUST WINE wijnbar

€ 10,00
per persoon

gebruik glazen, ijsemmers en ijs
professionele bediening
transport (40 km)
prijzen geldig tot eind december 2018
FORMULE 1 UUR

per persoon, vanaf 40 personen

40 personen

12,00

60 personen

11,00

80 personen

10,50

100 personen

10,00

FORMULE 2 UUR

per persoon, vanaf 40 personen

40 personen

16,50

60 personen

15,50

80 personen

13,50

100 personen

12,50

per bijkomend uur

2,50 per persoon + 40,00 huur wijnbar

CAVABAR ‘ALL-IN’
JUST WINE wijnbar 1 uur ter plaatse
gebruik glazen, ijsemmers en ijs
professionele bediening gedurende 1 uur
transport (40 km)
2 receptietafels inclusief zwarte nap

PROMO

495

,-

cavabar ‘all-in’

20 flessen cava ‘Chic’ (goed voor ± 100 glazen)
de eventueel niet geschonken flessen zijn voor u
meer flessen nodig? U betaalt enkel de winkelprijs + € 2,50 stoprecht

JUST WINE

Wijnhandel Bauwmans bvba - Zandstraat 74 - 9120 Haasdonk - 03 775 86 60
wijnbar@justwine.be - www.justwine.be
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basispakket
basispakket

165

00

,

bij afname van
min. 25 flessen

INBEGREPEN
JUST WINE wijnbar, 2 uur ter plaatse

professionele bediening gedurende 2 uur

gebruik glazen, ijsemmers en ijs

transport (40 km)
drank NIET inbegrepen

FORMULE HUISWIJNEN

prijzen dranken

huiswijn wit — rood — rosé

10,00 per fles

cava

15,00 per fles

frisdranken

1,50 per glas

FORMULE KEUZE UIT ONZE WINKEL
Maak zelf uw wijnkeuze in onze winkel. U betaalt enkel de winkelprijs + € 5,00 stoprecht
Verlenging is mogelijk aan € 40,00/uur
CATERING
mini sandwich met varia aan beleg € 1,50/stuk Andere catering mogelijk op aanvraag
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oester geserveerd op ijs € 1,25/stuk

Bekijk alvast enkele mogelijkheden op

hapjes vanaf € 5,95 pp (4 stuks pp)

www.wijnbarbestellen.be

fingerfood vanaf € 15,50 pp (5 stuks pp)

RELATIEGESCHENKEN
Denk ook tijdig aan uw relatiegeschenken voor het eindejaar!
ONZE TROEVEN
vooraf proeven is mogelijk
persoonlijke service
snelle levering
wijnen in alle prijsklassen
levering bij uw klanten mogelijk (prijs op aanvraag)
toppers in prijs/kwaliteit
PROMO
Bestel uw eindejaarsgeschenken voor 31 oktober ek. en ontvang 5% korting
Levering gebeurt in december 2017
JUST WINE is invoerder van o.a.:
Château de Beaucastel
Famille Perrin
Champagne Janisson
Le Plan-Vermeersch
Spier Wines
Cava Pere Ventura
Quinta De La Rosa
en nog zoveel meer. Bekijk zeker ons aanbod op www.justwine.be

JUST WINE

Wijnhandel Bauwmans bvba - Zandstraat 74 - 9120 Haasdonk - 03 775 86 60
wijnbar@justwine.be - www.justwine.be
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just wine
Wijnhandel Bauwmans

Al onze prijzen zijn inclusief de geldende BTW-tarieven.
U bent eveneens van harte welkom in onze wijnwinkel.
Aarzel niet om ons te contacteren bij verdere vragen.
Met vriendelijke groeten,
Erland en Mieke Roodhooft – Bauwmans

MEER INFO

JUST WINE
Wijnhandel Bauwmans bvba
Zandstraat 74
9120 Haasdonk

wijnbar@justwine.be
www.justwine.be
T 03 775 86 60

september 2017

