
16-19u • Wijnproeverij  
met de aanwezigheid van 
enkele wijnproducenten.

21u • Rock & Wine Party 
met live band ‘Plugged’

13-19u • Wijnproeverij 
met de aanwezigheid 

van enkele wijnproducenten.

12-14u en 17-19u • BBQ 
Vooraf inschrijven via info@wijnhuisverlinden.be  

6 euro per stuk vlees, groenten inbegrepen

Zaterdag 25 | 05

Wijnhuis Verlinden bvba - Lauwrijkstraat 6 te Schriek
0472 34 53 24 - info@wijnhuisverlinden.be - www.wijnhuisverlinden.be

15 jaar

Wijnhuis 

Verlinden!

Feestweekend
25 & 26 mei

KLJ-lokaal, Ommeweg 1A, 2223 Schriek

Springkasteel voor de kleinsten!

Meer dan 

80 wijnen te 

proeven! Zondag 26 | 05



Feestweekend
25 & 26 mei

V.U.:Wijnhuis Verlinden bvba - Lauwrijkstraat 6 te Schriek. Niet op de openbare weg gooien.

Wijnproeverij
Meer dan 80 lekkere wijnen te proeven.  

Wit, rosé, rood, parelend, droog, zoet … aan u de keuze!
Er zullen een 8-tal wijnproducenten aanwezig zijn uit Frankrijk, Spanje, Italië 

en Oostenrijk, aangevuld met een 4-tal Zuid-Afrikaanse wijndomeinen.

Acties 
Win uw gewicht in wijn! • 11+1! • Duo-discover!

Rock & Wine Party
Onze intussen welbekende party met live muziek en wijn, veel wijn. 

Coverband ‘Plugged’ is een 4-koppige Belgische rock-covergroep die het 
Vlaamse land doorkruist. In het heetst van de avond spelen zij drie uur 
non-stop stomende rock, blues & rock’n’roll! Zij serveren u de stevigste 

rockclassics van ZZ Top, Steppenwolf, Lenny Kravitz, Led Zeppelin, Rolling 
Stones, Dire Straits ... maar tevens het recentere werk zoals van  

Triggerfinger, Arctic Monkeys, Kings of Leon, White Stripes, enz. Dit met 
één doel voor ogen: het brengen van super ambiance. Samen met heerlijke 
wijn, cava of een lekkere gin-tonic zorgt dit voor een onvergetelijke avond.

Barbecue
Fijne BBQ waarvoor u op voorhand dient in te schrijven via  

info@wijnhuisverlinden.be
De prijs bedraagt 6 euro per stuk vlees.  

Lekkere groentjes, pasta of brood zijn inbegrepen.
Bij inschrijven vermelden of u tussen 12u en 14u of 17u en 19u komt. 

Springkasteel voor de kleinsten is de ganse dag voorzien.


