
 

 
 

ZekVinos 
ZekVinos is een 

kleinschalige wijnimporteur 

van lekkere betaalbare 

kwaliteitswijnen uit 

Frankrijk, Italië en Spanje. 

 

Oystra 
Cooking 
Oystra Cooking van topkok 

Bart van Oijen is 

gespecialiseerd in het 

verzorgen van exclusieve 

catering (lunches, diners, 

Walking diners, etc.) op 

locatie. Culinaire traditie en 

kwaliteit vormen de basis 

van Oystra Cooking. 

 

 

U ontvangt vooraf een 

factuur en na ontvangst van 

de betaling wordt uw 

inschrijving bevestigd. 

Unieke Wijn-Spijs BBQ ZekVinos en 

Oystra Cooking 

Op vrijdag 6 september a.s. organiseert ZekVinos samen met Oystra Cooking 

een unieke culinaire BBQ met heerlijke (na)zomerse wijnen. 

Op deze (hopelijk!) zwoele na-zomerse avond zal Bart van Oijen van Oystra 

Cooking (www.oystracooking.nl) een aantal zomerse gerechtjes klaarmaken op de 

BBQ waarvan je ontspannen kunt genieten in de sfeervolle en landelijke 

boomgaard van ZekVinos (www.zekvinos.nl) in Abcoude. 

Tijdens deze culinaire BBQ staat een groot aantal wijnen klaar die doorlopend 

geproefd én gedronken kunnen worden. Alle wijnen zijn geïnspireerd op het BBQ-

seizoen en uiteraard afgestemd op de gerechtjes die u geserveerd krijgt. Wat is er 

nu niet mooier dan op een na-zomerse avond en onder het genot van de culinaire 

hoogstandjes van Bart van Oijen gezellig wat mooie wijnen te proberen en je te 

oriënteren op een geschikte wijnkeuze voor de komende na-zomer! 

Alle wijnen zijn dezelfde avond al te bestellen en zullen zo spoedig mogelijk bij u 

thuis worden afgeleverd. 

Heel graag tot ziens op 6 september! 

Met vriendelijke groet, 

Paul Zekveld 

 

Wanneer: Vrijdag 6 september 2013

(uiteraard onder voorbehoud van het weer) 

Ontvangst: 17.00 uur met een heerlijk aperitief 

Einde: Rond de klok van 22.00 uur 

Locatie: Winkeldijk 43 

1391 HM  Abcoude 

Wijnen: Selectie van betaalbare kwaliteitswijnen in de prijsklasse van 

€ 7,- tot € 30,- 

Menu:  5 gangen BBQ menu 

Prijs: Slechts € 35,- per persoon inclusief BBQ, wijnen en tafelwater 

Aanmelden: Vóór 31 augustus a.s. op paul@zekvinos.nl of 06 54 702 72 


