
 

Actie i.s.m. ¡A Comer! en Puerta del Sol. 

CAVA, SPAANSE DELICATESSEN & HOME-MADE AVOCAAT  t.v.v. vzw Het Dierenthuisje 

CAVA – Sumarroca Brut Reserva  
Zie productinfo op achterzijde. 

750 ml 9,20 €  

 

CAVA – Sumarroca Brut Reserva 
Zie productinfo op achterzijde. 

6 x 750 ml 52,00 € 

TAPENADE – Groene olijventapenade met amandel, La 

Chinata Lekker aperitiefhapje op een stukje brood. Of ter aanvulling van 

verschillende gerechtjes. 

180 gr 4,90 € 

 

TAPENADE – zwarte olijventapenade, La Chinata 
Lekker aperitiefhapje op een stukje brood. Of ter aanvulling van verschillende 

gerechtjes. 

180 gr 4,90 € 

 

TAPENADE – Tomaten en Olijven, La Chinata 
Lekker aperitiefhapje op een stukje brood. Of ter aanvulling van verschillende 

gerechtjes. 

180 gr 4,90 € 

 

OLIJFOLIE – Legio X – Extra vierge olijfolie, Beloyana 
Allround olijfolie ideaal voor zowel koken als dresseringen. 

Verdient een vaste plaats op je aanrecht.  

500 ml 8,90 € 

 

OLIJFOLIE – Duernas’ Oleum – Limited edition Olijfolie, 

Beloyana. Topkwaliteit olijfolie. Ideaal voor dresseringen en heerlijk bij het aperitief 

met wat brood.  Limited edition, slechts beperkt verkrijgbaar. 

250 ml 9,50 € 

 
OLIJFOLIE – Segobe Nostrum – Extra Vierge Olijfolie 
Een echt prijsbeest. Deze heerlijke Valenciaanse olijfolie van de zeldzame olijfsoort 

Serrana Espadan won de voorbije jaren tal van prijzen. 

500 ml 12,90 € 

 

KAAS – Manchego kaas, curado, Villajos 
Manchego kaas (half belegen), tussen de zes en twaalf maanden gerijpt. 

250g. Vacuüm verpakt 

250 gr 6,50 € 

 

AVOCAAT – HOME MADE door Marianne, verse eieren en 

alcohol 90% 

200 cc 7,00 €  

GESCHENKVERPAKKING in mooi zwart of rood mandje 
Wij verpakken jouw aangekochte producten desgewenst als een schitterend 

geschenk 

 7,00 € 

 
 Bestellen kan via: cava4life@gmail.com of op nr. 0473/49.72.82 gelieve uw adres en telefoonnr. te vermelden 

 Verschillende ophaalpunten (op afspraak) te Merksem, Brussel, Geel, ….. voor info mail ons even 

 Verzending van uw pakket ook mogelijk (kostprijs: Kialapunt 4 € , Taxipost 24h: 5,5 €) 

 Reeds geplande OPHAALMOMENTEN in  Houthulststraat 84 te 2170 Merksem  zie ommezijde 

mailto:cava4life@gmail.com


 

 

 

 

 

OPHAALMOMENTEN in Houthulststraat 84 te 2170 Merksem (andere data en uren op afspraak) 

- zaterdag 21 december 2013 van 14u tot 18u 

- zondag 22 december 2013 van 14u tot 18u 

- dinsdag 24 december 2013 van 10u tot 13u 

- zaterdag 28 december 2013 van 14u tot 18u 

 

 

PRODUCTINFO 

  

                                                                                                 

                           

 

Regio Cataluña 

Type Cava (Méthode traditionnelle) 

Waardering Guia Peñin 90/100 

Druiven 42% Parellada, 24% Xarel.lo, 27% Macabeo, 7% Chardonnay 

Lagering Reserva = 2de gisting op fles gedurende 24 maanden 

Kleur Strogele kleur met een groene schaduw, ketens van fijne 

belletjes en een mooie kroon 

Neus Heldere aroma's met een lichte gisttoets 

Mond Zacht, fijn en elegant met een heel aangename en lange afdronk 

Gastronomie De Sumarroca Brut Reserva is een uitstekende aperitiefwijn en 

bij kleine hapjes of tapas 

Schenktemperatuur   8 - 10 °C 


