Verras uw relaties met een passend geschenk, voor avies
bel René 06-24973559

Bekijk de webversie

Hoe gaat u dit jaar uw personeel / relaties
bedanken voor hun diensten / de omzet?
In deze folder zijn wat voorbeelden te vinden van geschenken.
Ik kom graag langs om de mogelijkheiden te bespreken en iets te laten proeven

Wijnkist met uw
bedrijfslogo

wijnkist met uw
bedrijfslogo

Met 2 flessen gemaakt
met respect voor de
natuur
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Terre Eulalie Chardonnay Boisé &
Terre Eulalie Merlot Boisé
Wijnen hebben deels op hout gerijpt!
Prijs per kistje 29,95
+ éénmalig 22,50 voor het instellen
van uw bedrijfslogo

Met 1 fles Racine Blanc of
Rouge
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Wit is een blend van: Viognier &
Rousanne
Rood is een blend van:Syrah &
Grenache
Prijs per kistje 16,95
+ éénmalig 22,50 voor het instellen
van uw bedrijfslogo

Flessen 1,5 liter
Magnums

wijnkist met uw
bedrijfslogo

Met drie flessen van
Domenico Fraccaroli (IT)
Herkomst: Italië (Friuli)
Fraccaroli Pinot Bianco & Fraccaroli
Refosco & Fraccaroli Valpolicella
Prijs per kist 47,95
+ éénmalig 22,50 voor het instellen
van uw bedrijfslogo

Cava 0,75 ltr. of
1,5 ltr.

Prestige Blanc of Rouge
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Wit is 100% Chardonnay op hout
gerijpt!
Prijs per fles: 21,95
Rood is "Bordeaux" blend Merlot &
Cabernet-Sauvignon op hout gerijpt!
Prijs per fles: 19,95

Flessen 1,5 liter
Magnums

Ademan Carabizal uit
Toro (SP) 100%
Tempranillo

Cava Selecta

Herkomst: Spanje / Toro
Druif: Tempranillo = Aragonês =
Tinta roriz : 100%
Smaak: Soepele rode wijn, breed
inzetbaar, mooie balans tussen hout
en fruit.
Prijs per fles van 1,5 liter 18,95

Herkomst: Spanje / Penedes
Prachtig Apéritief voor de feestdagen!
Prijs fles 0,75 liter in houten kist
12,95
Prijs fles 1,5 liter in houten kist 22,95

Gin uit
Baskenland in
geschenkkoker

Flessen 1,5 liter
Magnums

Ademan Verdejo uit Toro
(SP) 100% Verdejo op
hout gerijpt
Herkomst: Spanje
Druif: Verdejo met de hand geplukt!
(de hand is terug te vinden op het
etiket!)
Smaak: Mooi fris, smaakopwekkend
Wijn rijpt 2 maanden op zijn eigen
schillen en nog 2 maanden op
houten fusten!
Prijs per fles van 1,5 liter 18,95

Astobiza Gin uit
Baskenland in
geschenkkoker
Herkomst: Spanje / Baskenland
Smaak: Prachtig mooi zuiver distilaat.
Deze Gin is uniek in zijn klasse. Hij
wordt gemaakt van de druiven / most
van de Bodega Astobiza en van de
kruiden of ook wel botanicols
genoemd die ook in de wijngaard
groeien, tussen de wijnstokken.
Er zijn maar een paar 100 flessen
gemaakt van deze gin.
Prijs per fles van 0,75 liter 37,95

wijn of
champagne met
persoonlijk etiket

Twee flessen uit
Toro (SP) in Luxe
wijnkist zonder
logo

Wijn of champagne met
uw "eigen" etiket
Wijn vanaf 5,95
Champagne vanaf 26,95
minimale oplage is 60 flessen

0,5 liter
dessertwijn in
luxe
geschenkkoker

Twee bijzonder flessen
wijn van Bodegas
Vinedos Maires
Ademan Adelia Verdejo Toro DO op
hout gerijpte Verdejo & Ademan Carabizal Rood D.O. Toro hout
gerijpte Tempranillo
Prijs per kistje 24,95

Wijnkist zonder
logo gevuld met:

Bodegas Alceno
Monastrell Dulce Uit
Jumilla 0,50 Cl.
Herkomst: Spanje Jumilla
Druif: Monastrell
Smaak: Mooi zwoel, licht zoete witte
wijn.
Lekker bij: Uw voorgerecht met lever
of paté en bij uw dessert.
Prijs per koker 14,75

Valpolicella Ripasso
magnum 1,5 liter

luxe wijnkist
zonder logo

Herkomst: Friuli / Venezia Italië
Druif: Corvina, Rondinella & Molinara
Smaak: Intense Ripasso waarvan
een deel van het sap gist op de
schillen van de Amaronne.
Prijs per kist 37,95

Magnum
Fraccaroli
Amaronne in
houten kist

Héritage rosé
Herkomst: Frankrijk / Languedoc.
Druif: Grenache.
Smaak: Fris / fruitig.
Heerlijk om zò te drinken maar ook
bij salades en vis.
Prijs per fles 4,95

Moutard
Champagne
Grande Cuvee
100% Pinot Noir

Moutard Champagne 0,75

Fraccaroli Amaronne
Magnum 1,5 liter

Herkomst: Frankrijk / Cõtes des Bar
/ Champagnestreek.
Druif: Pinot Noir & Chardonnay
Prijs per kist 32,95

Herkomst: Friuli / Venezia Italië
Druif: Corvina, Rondinella & Molinara
Smaak: zeer intense
geconcentreerde wijn met prachtig
rood fruit en tonen van vanille!
Prijs per kist 61,95

Moutard
Champagne
Grande Cuvee
100% Pinot Noir

Astobiza witte
vermouth met mini
flesje
geconcentreerde
rode vermouth

Moutard Champagne 1,5
liter
Herkomst: Frankrijk / Cõtes des Bar
/ Champagnestreek.
Druif: Pinot Noir & Chardonnay
Prijs per kist met Magnumfles 1,5
liter 52,95

Astobiza Vermouth
Herkomst: Spanje / Baskenland
Italiaanse-, versterkte &
gearomatiseerde wijn! Met kruiden en
planten die rondom de wijngaard
groeien! Bitter met een klein zoetje
door toevoeging van wat suiker!

wijnen van
Domenico
Fraccaroli Friuli

Aan deze witte fles Vermouth is een
miniatuur flesje geconcentreerde
rode Vermouth bevestigd, door dit toe
te voegen maak je van de witte
Vermouth een rode Vermouth!
Prijs per set: 24,75

Stel uw eigen
wijnpakket
samen!

wijnen van
Casca Wines
uit de Douro

Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

Facebook

LinkedIn

Instagram

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.

