Ik kom graag bij u langs om iets te laten proeven!

Bekijk de webversie

Kunnen we eindelijk weer voluit
ondernemen!
Wat gaat u schenken? Biedt uw gast de keuze, werk met meerdere "open" wijnen.
Ik kom graag langs om iets te laten proeven!

Bubbels bij
ontvangst

Bubbels bij
ontvangst

Cava Selecta 0,75 of 1,5
Herkomst: Spanje / Penedes
Druif: Macabeo, Xarello, Parellada
druiven.
Smaak: Mooi fris, beetje citrus.
Mooi apéritief, traditioneel gemaakt
als champagne!
Prijs per fles: 6,80

Moutard Brut Grande
Cuvee 0,75 of 1,5 ltr.
Herkomst: Frankrijk / Cõtes des Bar /
Champagnestreek.
Druif: Pinot Noir & Chardonnay
Smaak: Sprankelend fris! Met een
verfijnde afdronk.
Een heerlijke Champagne met veel
finesse in de smaak.
Prijs per fles: 27,95

Feestelijk opening

"open" wijn wit
NIEUW
Sabreren / feestelijk
openen met Sabel
Heeft u een bijzondere gelegenheid?
huwelijk of jubileum? Met mijn sabel
open ik een fles bubbels.
1,5 ltr. Cava Selecta 75,1,5 ltr. Champagne Moutard Grande
Cuvee 100,Inclusief Champagneflûtes
Excl. reiskosten 0,75 per km

wereldrecord
Sabreren 2010

Gascogne Duffour mooi
alternatief voor
Sauvignon Blanc
Herkomst: Frankrijk / Gascogne nabij
Bordeaux
Druif: Colombard & Gros manseng
Smaak:fris stuivende wijn met wat
citrus en tropisch fruit
lekker bij schaal- & schelpdieren of
Aziatische gerechten!
Prijs per fles: 5,15

"open" wijn wit

Arrangementswijn

Cabo de Roca branco
Herkomst: Porugal / Douro
Druif: 40% Fernão Pires, 30%
Moscatel Graúde, 30% Arinto
Smaak: elegant, met mooie fruitige
afdronk van de Moscatel
Lekker bij: gevogelte, vis met saus
(botertje!)
Prijs per fles: 5,75

Racine blanc
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: deze cuvée is een bijzondere
blend van de oorspronkelijk uit de
noordelijke Rhône afkomstige
Viognierdruif & Roussane druiven.
Smaak:complex met wat appel,
abrikoos, perzik & mint.
Lekker bij: salades, vis en
visgerechten, maar ook als apéritief.
Prijs per fles: 6,65

Arrangementswijn

Arrangementswijn

Madonna Della Villa
Cortese
Herkomst: Italië / uit de plaats
Madonna Della Villa
Druif: Cortese met de hand geplukt
Smaak: intens, frisse appel met een
lange zachte afdronk
Lekker bij: vis,& geitenkaas.
Prijs per fles: 6,95

Terre Eulalie Viognier
gemaakt met respect voor
de natuur!

"open" wijn

Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: de oorspronkelijk uit de Rhõne
afkomstige Viognier doet het erg
goed in de Languedoc
Smaak: vol fruit met wat honing en
bloemen in de afdronk
Lekker bij: diverse vis- en gevogelte
en ook heerlijk om zò te drinken!
Prijs per fles: 6,65

2e "open" rosé

Terre Eulalie rosé
gemaakt met respect
voor de natuur!
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Grenache met een heel klein
beetje Syrah.
Smaak: Mooi droog met wat rood
fruit in de afdronk.
Lekker bij: lichte vlees- en
visgerechten en heerlijk om zò te
drinken.
Prijs per fles: 4,95

Racine rosé
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: mooie blend van Grenache &
Syrah
Smaak: licht kruidig.
Lekker bij: gegrilde & licht pittige
gerechten
Prijs per fles: 6,25

Arrangementswijn

"open" rode wijn

Pamploon Colors rosé in
hippe fles met afsluitdop
Herkomst: Frankrijk / Provence
Druif: 30% Grenache, 60% Cinsault
& 10% Tibourenc
Smaak: rood fruit met een frisse
afdronk
Lekker: om zò te drinken of bij lichte
vis- vleesgerechten en salades.
Prijs per fles: 8,15

Cabo de Roca tinto
Herkomst: Porugal / Douro / Casca
Wines
Druif: Castelão, Aragonez
Smaak: Lekker stevig vol rood fruit.
Lekker bij: gestoofd- en gegrild vlees
Prijs per fles: 5,75

2e "open" rode
wijn

Arrangementswijn

Racine rouge
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: 60% Syrah en 40% Grenache
Smaak: Het bouquet is krachtig &
kruidig. De smaak is rijk aan fruit,
aangenaam en soepel.
Lekker bij: (licht-)rood vlees, wild,
kaas, maar ook lekker om zo te
drinken.
Prijs per fles: 6,25

Madonna Della Villa
Dolcetto
Herkomst: Italië / Romagna
Druif: Dolcetto
Smaak: Fruitig glas rode wijn.
Lekker bij: licht gegrilde vis- (tonijn)
en vlees
Prijs per fles: 6,95
licht gekoeld serveren!

Arrangementswijn

Zomer 2021

Beaujolais Bel Air
Herkomst: Frankrijk / Beaujolais
Druif: Gamay
Smaak: Een frisse aangename geur
van kersen en rood fruit.
Heerlijk om zò te drinken ook lekker
bij diverse salades, eendenborst en
hartige taart met courgette of bij een
dessert met rood fruit.
Prijs per fles: 7,45
licht gekoeld serveren!

Op vermelde prijzen ex. btw krijgt u korting
Volgens ondertaande staffel:
Bij afname van 60 flessen assortiment 3% af factuur
90 flessen 4% /120 flessen 6% /180 flessen 7% /240 flessen 8% /480 flessen 10 %
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum
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Van het Huys thuis in wijn
René van Leeuwen
Meerbon 32
2465 BP Rijnsaterwoude
Telefoon: 0172-416752 of 06-24973559
E-mail: rene@vanhethuys

bezoek website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u rene@vanhethuys.nl toe aan uw adresboek.

