
Beste wijnvrienden 
  
Na een deugddoende vakantie, gaan we terug met volle moed het volgend seizoen tegemoet. 
Hierbij wensen wij u op de hoogte te houden van onze volgende evenementen. 
Einde September komt wijnmaker Gavin Bruwer van het befaamde wijndomein " Raats " ons bezoeken. 
Gavin Bruwer is de neef van de eigenaar / wijnmaker Bruwer Raats, en tesamen beheren zij het 
wijndomein. 
  
Tevens lanceren wij ook de nieuwe wijnen van hun nieuw project " B-Vintners ", wijnen van een unieke 
terroir ! 
   

 
  

Gavin Bruwer & Bruwer Raats 
  

Hierbij nodigen wij uit op donderdagavond 28 september voor ons volgend "Wine & Dine Event" in het 
vernieuwd kader van het gastronomisch restaurant " Ma Passion " te Roeselare.  In combinatie met de 
wonderlijke keuken van chef kok " Kris Verscheure ", kunt U genieten van de wijnen van Raats en  
B-Vintners.  
  
Wanneer ?  Donderdagavond 28 september 2017 om 19.30u 
Waar ?   Restaurant " Ma Passion " , Diksmuidesteenweg 159  te Roeselare 
Kostprijs ?  75 euro per persoon, menu all-in , wijnen inbegrepen  
  
U kunt zich inschrijven voor deze avond (zie gevens hierboven) waar een all-in menu met aperitief,  
2 voorgerechten, 1 hoofdgerecht, 1 dessert, koffie, water & de exquise wijnen van Raats & B-Vintners 
inbegrepen. 
  
Gelieve ook te vermelden indien U bepaalde voedsel allergiën heeft, dan kunnen we uw menu aanpassen. 
  
Reserveer tijdig voor deze avond, plaatsen zijn beperkt tot 45 personen. 
 
Uw inschrijving zal per mail bevestigd worden, waarbij ook de details en datum voor de betaling. 

 
 
 
Meer info over het restaurant, zie o.a.  www.ma-passion.be 



  
Voor diegene, die niet kunnen aanwezig zijn voor de " Wine & Dine ", 
 
Op zaterdag 30 september in onze winkel te Roeselare, een " Special Opendeur " met de 
exclusieve wijnen van " Raats " & " B-Vintners" in gezelschap van " Gavin Bruwer ". 
Deze start om 10 tot 17u. , voor deze opendeur /proeverij hoeft u zich niet in te schrijven ! 
 
Noteer alvast in uw agenda ! 
  

  
Inschrijvingsformulier  Wine & Dine in restaurant " Ma Passion " te Roeselare 
  
persoon  ..............................................………………………... wenst zich in te schrijven 
  
met .............. personen. 
  
e-mail : ......................................  tel/gsm : ........................ 
  
   
Met vineuze groeten 
  
Michel,  
0471.02.29.02  
 

 
 
  
 
 


