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

Bekijk de webversie

Over een paar weken is het kerst!
Werkt u met mooie kruidige gerechten / wild?
Bent u op zoek naar een mooi geschenk voor uw gasten / personeel?
Kunnen we een afspraak maken om iets te proeven?

Wijnkistjes
gepersonaliseerd
met uw
bedrijfslogo

Hoe werkt het
lasergraveren?

wijnkisten met
schuifdeksel gevuld met:
Eén fles Racine Blanc of Rouge
Prijs per kistje 16,95
Twee flessen Terre Eulalie
Chardonnay Boisé & Merlot
Boisé. Wijnen hebben deels op hout
gerijpt en zijn gemaakt met respect
voor de natuur!
Prijs per kistje 29,95
Drie flessen van Domenico
Fraccaroli (IT) Pinot Bianco,
Refosco & Valpolicella
Prijs per kist 47,95
+ éénmalig 22,50 voor het instellen
van uw bedrijfslogo

Start met een glas
bubbels!

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 1,5 ltr. 52,50

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

2e "open" wijn wit

"open" wijn wit

Prestige Blanc op hout
gerijpt!
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Chardonnay
Smaak: Heerlijke volle chardonnay
met een zeer lange afdronk
Prijs per fles 0,75 ltr. 8,85
Prijs per fles 1,5 ltr. 19,95

Les Vignes Chardonnay
Réserve
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Chardonnay op houten vaten
gerijpt!
Smaak: een geweldig mooi glas wijn
van Bourdic!
Prijs per fles 6,80

Bijzonder bij
Schaal- &
Schelpdieren

2e "open" wijn wit

Astobiza uit Baskenland

Boal de Arousa

Herkomst: Noord-Oost Spanje
Baskenland
Druif: 100% Hondarrabi Zuri
Smaak: Mineralig met in de neus wat
groene appel, grapefruit en perzik!
Prijs per fles 0,75 ltr. 9,95
Prijs per fles 1,5 ltr. 21,95

Herkomst: Spanje 20 km onder
Santiago de Compostella
Druif: Albarino
Smaak: Fris mineralig met wat tonen
van vuursteen
Prijs per fles NU VAN 7,80 VOOR
6,95

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

Friulano Bianco
WIJN HEEFT EEN EERVOLLE
VERMELDING GEKREGEN IN
"PERSWIJN" JUNI 2021
Herkomst: Domenico Fraccaroli
opgericht in 1958 in Friuli, Italië
Druif: Tocai Italico
Smaak: Frisse mineralige witte wijn
met wat perzik en abrikoos
Prijs per fles: 9,10

Bijzondere blend

"open" wijn rood

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

Stevige rode wijn
bij wild

Bourdic Syrah rouge
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Syrah
Smaak: In de neus kersen, bramen,
mediterrane kruiden en laurier. in de
mond krachtig, romig & kruidig met
naast fruit ook tonen van chocolade.
De afdronk is mooi lang.
Prijs per fles 5,65

Stevige rode wijn
bij wild

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

Prestige rouge

kaartwijn speciaal
zeer verfijnd!

Herkomst: Frankrijk / Languedoc van
de beste percelen!
Druif: Merlot & Cabernet-Sauvignon
Smaak: Donderrode wijn met een
rijk boeket, indrukken van rijp fruite,
hout, vanille en Mocca. De afdronk
is zeer lang, menige dure Bordeaux
kan ten aanzien van smaakbeleving
niet aan deze wijn tippen!
Prijs per fles 0,75 ltr. 7,70
Prijs per fles 0,75 ltr. 17,95

Stevige rode wijn
bij kruidig rood
vlees
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
Penaud Bordeaux rouge
Herkomst: Frankrijk / Bordeaux
Druif: Merlot / Malbec
Smaak: Aardbeien, rode bessen met
een klein pepertje
Herkomst: Frankrijk / Bordeaux
Druif: Merlot / Malbec
Smaak: Aardbeien, rode bessen met
een klein pepertje
Prijs per fles 0,75 ltr. 7,55
Prijs per fles 1,5 ltr. 15,40

Speciale
geschenken
Astobiza Gin uit
Baskenland
Deze Gin is uniek in zijn klasse. Hij
wordt gemaakt van de druivenmost
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. Dit is heel
bijzonder!
Prijs per fles 37,95
Heeft u een activiteit
gepland staan de
komende maanden?
Wijn / Spijs ik ondersteun u graag
met passend advies en begeleiding/

Astobiza Vermouth
Astobiza Witte Vermouth Met Een
Klein Flesje Geconcentreerde Rode
Vermouth
Smaak: Prachtig mooi zuiver
distillaat.
Lekker bij: De perfecte basis voor
een mooi apéritief!
Prijs per fles 19,95

Verwen uw gasten met
de juiste wijn / spijs
combinaties

Astobiza olijfolie 0,5 ltr
Herkomst: Spanje (Baskenland)
Lekker bij: een borrelplank met
brood & kaas & lekker om te dippen
met brood
Prijs per fles 14,95

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.

