JUST WINE mobiele cava en wijnbar

U gaat elkaar het jawoord geven?
Dan is de JUST WINE cavabar de perfecte verrassing voor al uw gasten. Wij komen naar u
toe. Aan de kerk of het stadhuis!
Onze formule ‘huwelijksdrink’ is speciaal uitgewerkt om uw gasten, familie, en uzelf te
verwennen met een heerlijk glaasje cava en dit onmiddellijk na de dienst.
Zodra u buitenkomt staat de JUST WINE cavabar klaar om iedereen te laten klinken op het
nieuwe paar !
Boek nu en geniet van een uitzonderlijke prijs !
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 mogelijk.

BVBA Wijnhandel Bauwmans

Zandstraat 74 – 9120 Haasdonk Tel : +32 3 775 86 60 wijnbar@justwine.be
www.justwine.be

Formule huwelijksdrink ( prijzen geldig van 1 juli 2021 tot en met 31
december 2022)
Verwen uw gasten , familie en u zelf op een originele manier !

All – In :
Inbegrepen :
- 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
- 20 flessen Cava ‘Chic’ ( +/- 100 glazen )
De evt. niet geschonken flessen zijn voor u.
Meer flessen nodig? U betaalt enkel de winkelprijs + € 3,00 stoprecht.

Prijs voor bovenstaande formule € 650,00

PROMO : € 595,00
Hapjesformules en andere catering zijn mogelijk .
Bekijk alvast onze mogelijkheden op www.wijnbarbestellen.be
Interesse in onze uitgebreide receptieformules ? Vraag onze voorstellen hier aan .
Bekijk ons filmpje en zie ons aan het werk .
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
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