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ST7. Groot
  Een magnumfl es Bordeaux is een uitstekende keuze, zeker als die gemaakt wordt door één 

van de meest beroemde wijnmakers in Bordeaux, Bernard Magrez. Deze alleskunner weet 
zelfs van betaalbare wijnen wondertjes van smaak en fi nesse te maken.

 Natuurlijk wordt deze fl es compleet in een houten kist geleverd.

1. Diner
  Wilt u dat de ontvanger van deze kist een hele maaltijd lang aan u denkt?

  Geef dan deze Mediterrane kist met wijnen voor een compleet diner.

  Van aperitief (een prachtige Prosecco Spumante), via het voorgerecht (een Soave Classico) en 
het hoofdgerecht (de Terre di San Leonardo) tot een Pedro Ximenez, om een heerlijk dessert 
mee te completeren. Dit geheel ligt in een luxe houten kist met schuifdeksel.

2. Robuust
  De wijnen van De Martino vallen op door hun robuuste karakter: een 

licht houtgerijpte Chardonnay en een zachtkruidige Syrah: twee van de 
paradepaardjes, waarmee De Martino onlangs weer Wijnmaker van het Jaar 
is geworden in Chili. Voor de verwende wijnliefhebber. Een stijlvolle, blauwe 
laquedoos completeert het geheel.
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1. Diner

WWijngeschenken

€ 38,26

Verzendkosten
 Pakketten naar uw klanten in geheel Nederland
- ‘Royal‘kist voor 1 / 2 / 3 fl essen € 6,95
- ‘Royal‘kist voor 4 / 6 fl essen € 8,95

Informatie
- Meerprijs houten kist met houtwol: 1-vaks € 2,00, 2-vaks € 2,50.
- Wij bezorgen door geheel Nederland, en een groot deel van Europa.
- Pakketten zelf samenstellen kan ook, een afspraak is snel gemaakt.
- Onze solide kisten, met schuifdeksel en houtwol worden degelijk afgesloten.
- Spoedlevering is onze sterke kracht; ‘s morgens gebeld, ‘s middags gereed.

Condities
- Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW
- Jaargangswijziging en uitverkocht voorbehouden
- Betaling bij afl evering/binnen 8 dagen
- Niet betaalde goederen blijven ons eigendom
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2. Robuust

€ 15,62
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€ 23,10

(€ 27,95 incl. BTW)

Wijngeschenken
in alle soorten

 & maten
Bezorging gewoon 
bij u op de zaak

(€ 46,30 incl. BTW)

(€ 18,90 incl. BTW)



BIOLOGISCH4. Zoet
  Port kent de laatste jaren een steeds toenemende schare liefhebbers. Daarom is het ook een 

goed  idee om een fl es Port cadeau te geven. Vooral in de wat koudere maanden van het jaar 
een feestje in het glas: rond, zacht soepel rood fruit in een bedje van fl uwelige wijnalcohol. 
Heerlijk bij een kaasplankje of als slaapmutsje aan het eind van de avond.

  Deze fl es Carvalhas Ruby Reserve wordt geleverd in zijn eigen doosje, maar kan tegen 
meerprijs ook in een kistje verzonden worden.

3. Modern
  Spanje gaat mee in de vaart der volkeren: modern gemaakte wijnen van 

dito druiven. Deze Carchelo uit het gebied Jumilla wordt gedomineerd 
door de Monastrell druif, en aangevuld met een spannende combinatie van 
Tempranillo en Cabernet Sauvignon. Dit trio staat borg voor volle, fruitrijke 
en toch krachtige wijnen (met Spaans temperament). Deze fl es wordt verpakt 
in een luxe hoogglansdoos met een gouden koordje.

5. Stijlvol
  Er gaat natuurlijk niets boven Champagne van het bekende huis 

Duval-Leroy, waarmee u laat zien dat u waarde hecht aan een 
goede traditie.

  Aan het einde van het jaar bedankt u uw klanten met iets moois 
van grote waarde. Dit is volgens ons pas echt investeren, in uw 
relaties.

6. Biologisch
  Biologisch is “hot” en veel wijnboeren spelen daar gelukkig goed op in. Zo ook Vincent 

Pugibet, die zo ver gaat dat hij met deze Au Creux du Nid druiven heeft ontwikkeld die aan 
schimmelresistente wijnstokken groeien. Een doorbraak in biologische wijnbouw!

  De wijnen zijn slank, elegant, lichtvoetig en loepzuiver. PIWI (PIlzWIderstandsfähig) is het 
instituut dat deze ontwikkeling op de voet volgt en bewaakt.

  De karakteristieke donkerblauwe Henri Bloem laqué-doos maakt dit pakket helemaal af.

3. Modern 6. Biologisch5. Stijlvol

€ 13,96
(€ 16,90 incl. BTW)

STIJLVOL
€ 27,23

(€ 32,95 incl. BTW)

ZOET

€ 8,22
(€ 9,95 incl. BTW)

M
ODERN

€ 6,15
(€ 7,45 incl. BTW)

Iets aparts?
Met 1000 verschillende 

wijnen op voorraad 
lukt dat altijd

Spoedlevering?
Wij leveren dezelfde dag!

Kwaliteit & 
service 

Bij ons 100%

Eerst proeven?
Dat kan

Een afspraak is snel gemaakt


