Heeft u zin om iets te proeven? ik kom graag bij u langs!

Bekijk de webversie

De laatste weken van 2021
Gaat u nog werken met gerechten die men af kan halen of gaat u bezorgen? Verkoop er
bijpassende wijnen bij! Werkt u met een kerstmenu? Maak er een wijnarrangement bij!
Ik denk graag met u mee!

Hoe werkt het
lasergraveren?

Wijnkistjes
gepersonaliseerd
met uw
bedrijfslogo

wijnkisten met
schuifdeksel gevuld met:

Start met een glas
bubbels!

Met 2 flessen wijn 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

Start met een glas
bubbels!

Champagne Moutard
Grande Cuvee
Herkomst: Frankrijk / Cõtes des Bar /
Champagnestreek.
Druif: Pinot Noir & Chardonnay
Smaak: Sprankelend fris! Met een
verfijnde afdronk.
Prijs per fles 0,75 ltr. 27,95
Prijs per fles 0,75 ltr. 52,50

2e "open" wijn wit

Cava Selecta
Herkomst: Spanje / Penedes
Druif: Macabeo, Xarello, Parellada
druiven.
Smaak: Mooi fris, beetje citrus.
Prijs per fles 0,75 ltr. 6,80
Prijs per fles 1,5 ltr. 14,25

"open" wijn wit

Blue Sauvignon
Herkomst: Frankrijk / Rhõne
Druif: Sauvignon blanc
Smaak: fris stuivende Sauvignon!
Prijs per fles 6,60

Eclat de Saphir

2e "open" wijn wit

Herkomst: Frankrijk / Languedoc.
Druif: Sauvignon Blanc.
Smaak: fris / fruitig met in de
neus wat frisse citroen en grapefruit.
Prijs per fles 6,45

Open" wijn wit

Terre Eulalie Viognier
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: de oorspronkelijk uit de Rhõne
afkomstige Viognier doet het erg
goed in de Languedoc. Verbouwd
met respect voor de natuur!
Smaak: vol fruit met wat honing en
bloemen in de afdronk
Prijs per fles 6,65

Terre Eulalie Chardonnay
Herkomst: Frankrijk / Languedoc,
van de beste percelen waar druiven
verbouwd worden met respect voor
de natuur en men de natuur dus zijn
gang laat gaan!
Druif: Chardonnay
In de neus wat bloemen en citrus,
een tikkeltje honing op de
achtergrond. in de mond rond,
soepel met een lekkere en lange
afdronk
Prijs per fles 5,35

kaartwijn speciaal

Arrangementswijn
wit
Belena Chablis
Herkomst: Frankrijk / Bourgogne
Druif: Chardonnay
Smaak: wijn met een bleke kleur, fris
in de neus met wat pittige tonen.
Mooi fris fruitig met een lange
elegante afdronk.
Prijs per fles 15,25

"open" wijn rood

Les Vignes Chardonnay Viognier
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Chardonnay & Viognier
Smaak: vol tropisch fruit door de
Chardonnay, de Viognier geeft deze
wijn wat meer structuur
Prijs per fles 6,65

"open" wijn rood
Terre Eulalie Merlot Boisé
Herkomst: Frankrijk / Languedoc van
de beste percelen
Druif: Merlot deels (50%) gerijpt op
eiken fustjes
Smaak: Wijn met een dieprode kleur,
het boeket is krachtig en fruitig met
aroma’s van ceder en mocca, de
smaak is breed met kersen en rode
bessen en wat zoethout in de afdronk
Prijs per fles 5,70

Stevige rode wijn
bij wild
Eclat de Ruby
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Marselan druiven, wat een
kruising is tussen CabernetSauvignon en Grenache-noir.
Smaak: Heerlijke lichte rode wijn in
de neus een prachtig aroma van
rood fruit. In de mond casis, kruiden
en cacao.
Prijs per fles 5,80

2e "open" wijn
rood

Rabassìèrre rouge
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
(afkomstig van wijngaarden met een
laag rendement, gelegen
nabij Château Neuf du Pape!
Druif: Syrah 75 % en Grenache 25 %
Smaak: Krachtig, kruidig, heerlijk bij
gerechten met paddestoelen / truffels
Prijs per fles 0,75 ltr. 9,85
Prijs per fles 1,5 ltr. 19,95

kaartwijn speciaal
zeer verfijnd!

Les Vignes Syrah Viognier
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Viognier / Syrah
Smaak: Vol fruitige wijn door
toevoeging van wat Viognier (10%)
aan de Syrah
Prijs per fles 6,65

Arrangementswijn

Belena Bourgogne Hautes
Côtes de Beaune
Herkomst: Frankrijk / Bourgogne
Druif: 100% Pinot Noir
Smaak: wijn met een robijn rode
kleur, in de neus zwarte bessen. Mooi
rond met zachte tannines en een
mooie frisse afdronk.
Prijs per fles 15,25

Speciale
geschenken

Vuela 9 Mesas
Tempranillo Ribera del
Duero
Herkomst: Spanje / Ribera de Duero
Druif: Tempranillo
Smaak: vol krachtig met mooi rood
fruit!
Prijs per fles 9,10

Speciale formaten
Wijn of Champagne met
uw "eigen" etiket
Wijn vanaf 6,95
Champagne vanaf 31,95
minimale oplage is 60 flessen
éénmalig 22,50 voor het instellen
van uw bedrijfslogo

Diverse wijnen in
Magnumfles 1,5 ltr.

Heeft u een activiteit
gepland staan de
komende maanden?
Wijn / Spijs ik ondersteun u graag
met passend advies en begeleiding/

Prestige Blanc Chardonnay op hout
gerijpt 21,95
Prestige Rouge Blend Merlot &
Cabernet op hout gerijpt 19,95
Astobiza bijzonder glas wijn uit
Baskenland 21,95
Rabassiere rouge perfect bij
paddenstoelen - truffels (wild) 21,95
Ademan Verdejo 14,50 & Ademan
Carabizal (Tempranillo) hout gerijpt
uit Toro 17,50
Fraccaroli Ripasso in houten
kist 34,95
Fraccaroli Amaronne in houten
kist 61,95

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.

