Ronde Tafel Grimbergen
Champagne actie 2020

Champagne Eric Isselée
“La Cuvée des Grappes d’Or”

125 € per karton van 6 flessen (20,8 €/fles)
120 € per karton vanaf 3 kartons (20 €/ fles)
Bestellingen tot 30 november 2020 genieten een early bird
korting van 5 euro per karton!
Champagne Eric Isselée situeert zich in Cramant (dorpje dat deel uitmaakt van de
heel beperkte kring van dorpen die Grand Cru geklasseerd zijn) in de Côte des
Blancs, ten zuiden van Epernay. De Eric Issellée heeft reeds verschillende prijzen in
de wacht gesleept met “la Cuvée des Grappes d’Or”, waaronder een gouden medaille
voor de beste onafhankelijke champagne. De laatste was een aanbeveling door de
Guide Hachette van 2014. De champagne is uitsluitend gemaakt met
Chardonnay druiven en is ideaal als verfrissend aperitief.
De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar Homevil (Vilvoorde) en Eigen
Thuis (Grimbergen) om tijdens de verzorging van de bewoners iets extra te kunnen
geven.

De Ronde Tafel is een Service Club voor mannen tot 40 jaar, die ongeveer
5000 clubs telt in meer dan 30 landen. Traditioneel verleent de Ronde Tafel
steun aan sociale projecten zowel regionaal, nationaal als internationaal.
Meer informatie over de Ronde Tafel is te vinden op www.roundtable.be.
Een overzicht van de goede doelen die gesteund worden door de Ronde
Tafel in België is te vinden op www.roundtablecares.be.
De Ronde Tafel 102 Grimbergen wil dit jaar opnieuw haar steun verlenen
aan Homevil: een woon- en dagcentrum voor mentaal gehandicapte
volwassenen te Vilvoorde, maar tevens aan Eigen Thuis: een centrum
voor integratie van personen met een beperking te Grimbergen. Om deze
sociale projecten te steunen heeft de Ronde Tafel 102 Grimbergen
opnieuw de actie: “Steun onze projecten met Champagne” op touw gezet.
Hoe meer Champagne U koopt, hoe meer middelen wij hebben om deze
projecten te steunen. De opbrengst wordt integraal doorgestort naar deze
projecten. Meer info over de projecten kan u vinden op www.homevil.be
een www.eigenthuis.be.

Bestellen kan bij onze (ere)leden en would-be of via
champagne@rtgrimbergen.be.
Onze (ere-)Leden :
Stefaan Aerts, Frederic Boeckx, Nicolas De Bauw, Olivier De Landsheer,
Gaetan D’Hondt, Bruno Peelaers, Frederik Schottey, Paul Vanrietvelde,
Antoon Wouters, Edward Meert, Christophe Ghijselinck, Bram Tollet
Would-be:
Christophe Deloore, Michel Staelens, Andreas Couscouras

