
Over onze Cava: 

  

 
 
 
Cava Eteri Brut is een zeer 
smaakvolle en frisse 
mousserende wijn, afkomstig 
van het Spaanse wijnhuis 
Eteri. Deze droge 
mousserende wijn wordt 
gemaakt van de Xarel-Lo, 
Parellada en Macabeo druif. 
Na het oogsten van deze 
druiven, rijpt deze cava nog 
negen maanden op fles. Dit 
maakt het de Cava Eteri Brut 
zeer fris en smaakvol is. U 
proeft dan ook aroma’s van 
peer en appel. 

ENC Decemberactie  

ENC Arnhem, dé Waterpolovereniging van Arnhem, biedt U de 

mogelijkheid om het jaar 2021 op een feestelijke manier af te sluiten. 

 

Hoe? 

Om Uw feestdagen extra te laten slagen, willen wij als ENC Arnhem, in 

samenwerking met onze sponsoren graag Uw leverancier zijn van 

overheerlijke oliebollen, appelbeignets en een bruisende Cava.  

 

Via een app-je kunt u eenvoudig de bestelling plaatsen en de betaling 

regelen.  

 

Zin in waterpolo? Proeftraining? 

Ga naar www.enc-arnhem.nl 

  

  



Hoe werkt het? 

In het Optieformulier hiernaast, maakt U een keuze uit onze pakketten met 

op de dag (!) vers gebakken appelbeignets en/of oliebollen met krenten en 

rozijnen. Gebakken door een echte banketbakker! 

Daarnaast kunt U een voortreffelijke Spaanse Champagne (Cava) bestellen.  

Op de achterzijde van dit formulier vindt U meer informatie over deze Cava. 

 

Kerst 

Verder bieden wij U ook de mogelijkheid om de Cava al met Kerst in huis te 

hebben! Voeg dan het woord: “Kerst” toe aan uw bestelling, en wij stemmen 

met U af hoe we de Cava tijdig bij U krijgen. 

 

Oudejaarsavond 

Bestellingen van Oliebollen én Cava voor de Oudejaarsavond kunnen op 

vrijdag 31 december 2021 tussen 14.00 uur en 16.00 uur worden 

opgehaald bij de ENC-stand op de Hertshoornstraat 1, 6813 EH te Arnhem.   

 

Betalen gaat als volgt: 

U verstuurt uw bestelling naar het 06-nummer van de penningmeester van 

ENC Arnhem. Vervolgens ontvangt u een betaalverzoek (tikkie). Indien u 

anders wilt betalen, dan kunt u daarover contact opnemen met de 

penningmeester (Peter).  

Na de ontvangst van de betaling, is de bestelling gereed en kunt u een 

smakelijke Oudejaarsavond tegemoet zien.  

 

Wij wensen u alvast sportieve feestdagen.  

 

 

 

ENC Arnhem Waterpolo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
      Nieuw dit jaar : !!  
 
      Oud Hollandse appel beignets 
 
 

Peter van den Dam (Penningmeester)  06-55118717 

Artikel Aantal Prijs Totaal per 
artikel in € 

Oliebollen (10 stuks)  € 9,00  

Appelbeignets (5 stuks)  € 8,50  

Fles Cava  € 7,50  

Combi pakket (10 Oliebollen + 
5 appelbeignets + 2 flessen 
Cava) 

 € 30,00  

Doos Cava (6 flessen)  € 40,00  

 
TOTAAL 

 

OPTIE FORMULIER  


