BESTELBON DRANKEN
voor afhaal Bar-B-Queen & bijstellingen “All-In” formule (versie: 20160531)

NAAM + VOORNAAM: ……………………………………………….. DATUM EVENT: ……………
Met een passende wijnkeuze van uitzonderlijke kwaliteit, welke bovendien niet in de gewone handel te verkrijgen is, zal u uw gasten
aangenaam weten te verrassen. De Sommeliers van P&Q Culinair gaan voor “perfectie” en lieten naar hun smaak, op hun instructies,
onder eigen merknaam, enkele exclusieve wijnselecties bottelen. Laat u gasten meegenieten en weet er alles over te vertellen
dankzij de bijgeleverde product-fiches bij uw bestelling. Ook met streekbieren kan u dankzij de meegeleverde product-fiche met
kennis van zaken de nodige toelichtingen aan uw gasten verstrekken.
Als extra service bezorgen wij u in bruikleen (*) gratis aangepaste glazen.

CAVA, CHAMPENOISE & CHAMPAGNE
Cava MVSA Brut Nature 0,75 l
Champenoise P&Q Culinair BRUT (Product of Belgium) 0,75 l
Champenoise P&Q Culinair BRUT ROSE (Product of Belgium) 0,75 l
Champagne Mailly Grand Cru Brut Réserve 0,75 l
Kinderchampagne van het huis
WIJNEN P&Q CULINAIR
P&Q Culinair "Classique" Chardonnay (wit) 0,75 l
Cuvée P&Q Culinair "Réserve" Chardonnay (wit) 0,75 l
P&Q Culinair "Classique" Merlot (rood) 0,75 l
Cuvée P&Q Culinair "Réserve" Cabernet Sauvignon (rood) 0,75 l
WIJNSELECTIE – liter fles!!!!
Les Ponts de Doulens (wit) 1 l
Les Ponts de Doulens (rood) 1 l
STREEK- EN SPECIAAL BIEREN OP GROTE FLES 0,75 L
Queue de Charrue blond
Queue de Charrue bruin
Queue de Charrue tripel
Queue de Charrue rood
Liefmans Goudband
Arthur's Legacy Jack the R.I.P.A.
Papegaei
Straffe Hendrik Heritage

GEWENST
AANTAL

(*) in geval van afhaal BBQ worden de glazen u in bruikleen gegeven mits deze de dag na afhaling van de gerechten ons terug worden bezorgd.
Eventuele ontbrekende glazen wegens breuk worden u aangerekend tegen kostprijs.

BAR-B-QUEEN is de afdeling “Catering” van Price & Quality Culinair nv, met zetel te:
George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald | BTW BE 0477.844.764 | RPR Gent, Afdeling Veurne
Voor alle overeenkomsten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van de bestelbon en/of het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben
genomen van de algemene en specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de diensten en producten en die eveneens te aanvaarden.
De algemene voorwaarden kan men steeds opvragen of zelf consulteren op: www.LekkerAanZee.be/algemene voorwaarden.pdf

