Bier- en Wijnactie
125 Jaar Harmonie Erica Mook
In 2020 viert Harmonie Erica uit
Mook haar 125 jarig bestaan.
Speciaal voor die gelegenheid
lanceren wij een eigen lijn
speciaalbieren en wijnen. Met
het kopen hiervan ondersteunt u
onze harmonie bij de organisatie
van een prachtig jubileumfeest.
De bieren en wijnen zijn verkrijgbaar bij Plus Wim Voet in Mook of
mail uw bestelling naar jubileumcommissie@harmonie-erica.nl

Onze jubileumwijnen
Jubileumwijn Rood
Een heerlijke rode wijn uit Frankrijk van de bekende merlot druif, met
aroma’s van rood en donker fruit en smaken van cassis en een vleugje
pruimen. Heerlijk als borrelwijn maar ook een fantastische begeleider
van pasta, pizza of gegrilde vleesgerechten.
Druif:
Alc.%

Merlot
13%

Jubileumwijn Wit
100% Franse Chardonnay is de basis van onze witte jubileumwijn. Met
aroma’s van delicaat fruit, hazelnoten en witte bloemen en smaken
van abrikoos, appel en amandel lekker als aperitief of in combinatie
met kaas of tapas. Ook heerlijk bij vis en lichte vleesgerechten.
Druif:
Alc.%

Chardonnay
12,5%

Onze jubileumbieren
Goed Folk
Een lekker geparfumeerd blond speciaalbier met een fruitige toets van
citrusvruchten. Heerlijk om te drinken met goede vrienden met op de
achtergrond folkmuziek uit de eigen regio.
Type:
Alc.%

Blond
7,5%

Rockenjager
Fruitig bovengistend speciaalbier van het type dubbel met tonen van
zoethout en gebrande suiker. Heerlijk bij een stoer feestje of na een
flinke najaarswandeling met rock&roll uit de speakers.
Type:
Alc.%

Dubbel
8%

Halve Soul
Een kruidige tripel, moutig en hoparoma’s met fruitige gistgeuren. Een
echt genietbier om onder de klanken van James Brown, de godfather
of soul, bij weg te dromen.
Type:
Alc.%

Tripel
9%

Waagwalz
Frisse Weizener volgens Duitse traditie, zacht van smaak en met een
lichte citrusgeur. Heerlijke dorstlesser tijdens zomerse dagen of na een
inspannende walz of andere dans.
Type:
Alc.%

Weizen
5%

Prijzen:
Wijnen: € 6,99 per fles of € 38,- per doos (6 flessen)
Bieren: € 2,19 per flesje, € 12,99 per cadeauverpakking (6
flesjes) of € 48,- per krat (24 flesjes)

