
just wine
Wijnhandel Bauwmans

Vele promoties en aanwezigheid 
van verschillende wijnboeren.
Zo zal o.a. Frans Smit, hoofd 

wijnmaker bij Spier, hun wijnen 
voorstellen. Zijn aanwezigheid 

op een degustatie is zeer 
uitzonderlijk te noemen, 
mis deze kans dus niet!

LENTE

Meer dan 50 wijnen! 
Perfect voor lentefeest, 
paasmenu, bbq, terrasje, 
communiefeest, enz.

Welkom in de ‘Just Wine tasting 
serre‘ in het Bloemenhuis 
te Beveren. Kom de talrijke 
promoties ontdekken op de 
eventlocatie. Voor en na de 
degustatie kan u nog altijd een 
glaasje drinken in de lentebar of 
rondkijken in het Bloemenhuis!

GRATIS 
TAPASBORDJE

EVENT-
LOCATIE
ZONDAG 

26 MAART

Dweerse Kromstraat 66 | 9120 Beveren



DEZE LENTE Kom proeven en samen, 
gezellig genieten!

www.justwine.be - info@justwine.be

Vele wijnpromo’s op 26 maart ek!

zondag 11u — 18u

26 MAART
MEER DAN 50 WIJNEN IN DEGUSTATIE 
VELE BIJZONDERE WIJNPROMO’S

Dat en nog meer kan u verwachten bij 
de lentedegustatie in het Bloemenhuis.

Om u allen perfect te kunnen ontvangen, 
is inschrijving noodzakelijk. 
Hartelijk welkom in de voormiddag 
(11u tot 13u), vroege namiddag (13u30 tot 
15u30) of latere namiddag (16u tot 18u).

Schrijf voor 23 maart ek. in via 
www.justwinetasting.be.

Laat u in uw keuze bijstaan, niet alleen 
door JUST WINE zelf, maar vraag advies 
aan één van de wijnboeren. Zo zal o.a. 
Frans Smit, hoofd wijnmaker bij Spier, 
aanwezig zijn op zondag 26 maart. 
Tot dan! GRATIS INKOM

 Gratis tapasbordje als begeleider 
van de wijnen.
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Dweerse Kromstraat 66
9120 Beveren

just wine

Ruime, verharde parking aan het Bloemenhuis.

Voor en na de degustatie kan u nog altijd een glaasje 
drinken in de lentebar (tot ± 18u) of rondkijken in het 
Bloemenhuis (tot 17u).
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