
CODE OMSCHRIJVING PRIJS

1 1 x Troubadour Blond 75 cl 5

2 1 x Troubadour Magma 75 cl 5

3 1 x Troubadour Magma X Barrel Aged 75 cl 12

4 4 x Troubadour bieren x 33 cl + glas 14

5 4 x Jack’s Precious IPA x 33 cl + glas 14

6 12 x Boudelo abdijbieren (4 Boudelo Blond, 4 Tripel, 4 Grand Cru) 20

7 24 x Explorer Box The Musketeers 
(12 verschillende bieren, telkens 2 � esjes. Mix van stijlen en types!) 40

8
Cava - Canals y Nubiola  
Het is een jonge Spaanse belletjeswijn met een groene schijn en � jne bubbel. 
De aroma’s zijn fris, fruitig en uiterst zacht in de mond.

8,5

9
Wit - Vina Mocen Seleccion Especial Verdejo Rueda (Spanje)
Voor deze wijnen heeft men speciaal de beste druiven geselecteerd. Medium intense 
goud gele kleur met occasioneel een groene tint. In de neus de intense aroma’s van 
de Verdejo druif, rijp tropisch fruit. In de mond een volle wijn met een frisse afdronk.

9

10

Rood - Sophenia Altosur 2019 (Malbec - Argentinië) 
Wijngaarden op een hoogte van 4000 m en geoogst in maart/april, nadien gerijpt 
gedurende 3 à 4 maand in contact met Franse ijk. Deze zeer aantrekkelijke rode wijn 
heeft intense aroma’s van kersen en braambessen gecombineerd met kruidige en 
bloemige toetsen. Een echte aanrader!!

9

11
Rosé - Beauvignac Grenache (Languedoc – Frankrijk)  
Zalmroze van kleur. De geur doet denken aan een Provençaalse rosé met vers rood 
bessenfruit en wat perzik. In de smaak is de wijn vol en zacht met gul rood fruit.

7,5

A SKK klein : 12 Boudelo abdijbieren + 1 � es cava 17

B SKK Middel : 12 Boudelo abdijbieren + 2 �  cava + 2 �  rosé 50

C SKK Groot : Explorer Box TM + 3 �   cava + 2 �   wit + 2 �  rood + 2 �  rosé 90

ASSORTIMENT VOORJAARSACTIE

BIER

WIJN

COMBI

KOOP NU REEDS ONZE 
SLEUTELHANGER 2021-2022 !

Naar jaarlijkse gewoonte zal u ook volgend 
seizoen terug kunnen pro� teren van onze 
sleutelhanger met al zijn voordelen:

Korting of gratis product bij meer dan 20 lokale 
handelaars en restaurants.
Op vertoon van onze sleutelhanger krijgt u, mits een aankoop bij een van onze 
sponsors, telkens een gratis product of korting en dit van 01/07/2021 tot en 
met 30/06/2022. Hiermee steunt u enerzijds de lokale handelaars, anderzijds 
verdient u, hoe meer u hem gebruikt, uw sleutelhanger snel terug. 

Meer info op www.skkemzeke.be. De lijst van deelnemende handelaars voor 
volgend seizoen zal vanaf juni ‘21 beschikbaar zijn.

Gratis inkom op alle thuismatchen van SKKemzeke 
seizoen 2021-2022

Prijs : 25 € 
Bestellen via www.skkemzeke.be

EXTRA VOORDEEL VOORJAARSACTIE :
• Aankoop voorjaarsactie > 100 € = gratis sjaal SKK
• Aankoop voorjaarsactie > 200 € = gratis sjaal SKK
  + gratis sleutelhanger SKK


