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

Bekijk de webversie

Fijn dat u alweer enige weken gasten kunt
ontvangen
Heeft u inmiddels de lopende zaken weer geregeld?
Hoe staat het met uw wijnasortiment? Uw gasten hebben thuis de laatste 2 jaar mooie
wijnen gedronken. Werkt u met meerdere "open" wijnen?
Biedt uw gast de keuze ook in prijs en genereer meer omzet!
Ik denk graag met u mee.
We kunnen een keer afspreken om wat te proeven?

De beste bubbels

Met vermelding in
"Perswijn" feb '22

Prosecco Al Galli
Spumante
Herkomst: Italië
Druif: Prosecco druiven
Extra Brut & Spumante dus met een
mooie mousse!
Heerlijk bij een borrelplank met
kaas, worst & olijven!
Prijs per fles 8,50

Bourdic Viognier

Met vermelding in
"Perswijn" feb '22

Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Viognier
Smaak: mild, gele pruimen, bloemig,
muskaat met wat honing in de
afdronk.
Prijs per fles 8,85

Met vermelding in
"Perswijn" feb '22

Les Vignes Chardonnay
Réserve
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Chardonnay op houten vaten
gerijpt!
Smaak: Zacht, sappig met een mild
zuurtje.
Prijs per fles 7,45

"open" wijn wit
nieuw

Prestige Blanc
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Chardonnay van de beste
percelen, 5 maanden op eikenhout
gerijpt!
Prijs per fles 9,40

Arrangementswijn
wit

Milani Pinot Grigio
Herkomst: Italië / Veneto
Smaak: frisse witte wijn met een
aromatische bloemige geur. Met in
de afdronk wat amandel en een klein
bittertje!
Prijs per fles 5,50

Beaujolais Blanc Bel Air

"open" rosé

Herkomst: Frankrijk / Beaujolais
Druif: Chardonnay
Smaak: Een frisse aangename geur
van limoen en rijpe peer.
mineraalachtig, met een mooie ronde
afdronk.
Lekker bij: Bisque, Coquilles, vis of
gerechten met witvlees.
Prijs per fles 9,95

2e "open" rosé

Les Vignes rosé
Herkomst: Frankrijk / Languedoc.
Druif: Grenache met een heel klein
beetje Syrah
Smaak: Fris / fruitig
Prijs per fles: 5,25

Provence rosé
Racine rosé
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: mooie blend van Grenache &
Syrah
Licht roze roze, een licht kruidige wijn
Prijs per fles 6,65

Provence rosé

Pamploon Colors rosé
Herkomst: Frankrijk / Provence
van Chateau du Rouët
Druif: 30% Grenache, 60% Cinsault
& 10% Tibourenc
Smaak: Rood fruit met een frisse
afdronk
Prijs per fles 8,75

Lili rosé

Met vermelding in
"Perswijn" feb '22

Herkomst: Frankrijk / Provence
druiven komen alleen van eigen
wijngaarden van Chateau du Rouët
Druif: 50% grenache, 25% tibourenc,
25% mourvèdre
Smaak: Frisse zeer fruitige rosé
Prijs per fles 9,50

Met vermelding in
"Perswijn" feb '22

Bourdic Syrah
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.
Prijs per fles 5,95

Prestige rouge
Herkomst: Frankrijk / Languedoc van
de beste percelen!
Druif: Merlot & Cabernet-Sauvignon
Smaak: Donderrode wijn met een rijk
boeket, indrukken van rijp fruit, hout,
vanille en Mocca.
Wijn heeft 18 maanden op kleine
houten vaten gerijpt!
Prijs per fles 8,20

"open" wijn rood

2e "open" wijn
rood

Ocho Cabernet
Sauvignon
Herkomst: Chili Central Valley
Druif: Cabernet Sauvignon
Smaak: Wijn heeft niet op hout
gerijpt is daardoor nog mooi soepel
en fris.
Prijs per fles 5,25

Milani Negroamaro Primitivo

Arrangementswijn
rood

Rode wijn met een opvallend
Bouquet van rijp rood fruit, vanille en
tabak!
Herkomst: Italië / Veneto
Smaak: vol zachte warme wijn beetje
kruidig
Prijs per fles 5,75

Arrangementswijn
rood

Beaujolais Villages Bel
Air
Herkomst: Frankrijk / Beaujolais
Druif: Gamay
Smaak: Een frisse aangename geur
van kersen en rood fruit. Zacht fruitig
met weinig tannine wijn kan licht
gekoeld gedronken worden.
Prijs per fles 9,60

Ocho Cabernet Sauvignon
Réserva
Herkomst: Chili Central Valley
Druif: Cabernet Sauvignon
Smaak: Krachtige wijn met veel
donker rood fruit, wat vanille. Wijn
heeft 6 maanden op hout gerijpt!
Prijs per fles 8,05

Meer weten?

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.

