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

Bekijk de webversie

Lekker druk!
Het is bij de meeste horecaondernemers die ik spreek weer lekker druk.
Fijn want we hebben nog wat in te halen.
Hoe gaan we met de huidige krapte in de arbeidsmarkt toch een mooie omzet uit de
verkoop van wijn halen?
Ik denk graag met u mee.
We kunnen een keer afspreken om de mogelijkheden te bespreken
en wellicht wat te proeven?

De beste bubbels

De beste bubbels

Champagne Moutard Brut
Grande Cuvee

Domaine Moutard
Crémant de Bourgogne

Champagne Moutard Grande Cuvée
komt van wijnstokken uit Côtes des
Bar in het Franse Champagnegebied.
Druif: Pinot Noir & Chardonnay
Smaak: Sprankelend fris! Met een
verfijnde afdronk.
Prijs per fles 0,75 ltr. 26,95
Prijs per fles 1,5 ltr. 52,50

Herkomst: Frankrijk / Bourgogne
Druif: Chardonnay
Traditioneel gemaakt als
Champagne!
Prijs per fles 15,95

Met vermelding in
"Perswijn" maart april

"open" wijn waar
uw gasten graag
een 2e glas van
bestellen!

Azienda Agricola Cortese
Cataratto Lucido Sicilie
BIO
Biologische wijn!
Herkomst: Italië - Sicilië
Druiven: Cataratto Bianco
Prijs per fles 8,30

Les Vignes Chardonnay
Herkomst: Frankrijk / Languedoc.
Druif: Chardonnay
Smaak: Lekker toegankelijk maar wel
echt Chardonnay met een mooi vetje.
Prijs per fles 5,50

"open" wijn waar
uw gasten graag
een 2e glas van
bestellen!

Lekker bij
asperges!

Muscat van Bourdic Languedoc (FR)
Bijzonder mooi gemaakt!
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Muscat
Smaak: Kruidig met een subtiel zoetje
naast het bittertje van asperges
Prijs per fles 7,30

Les Vignes Sauvignon
Blanc
Herkomst: Frankrijk / Languedoc.
Druif:
Sauvignon Blanc.
Smaak: fris / fruitig.
Prijs per fles 5,50

Lekker bij
asperges!

Lekker bij
asperges!

Ademan Verdejo uit Toro
Herkomst: Spanje
Druif: Verdejo met de hand geplukt!
Smaak: Mooi fris, smaakopwekkend
Wijn rijpt 2 maanden op zijn eigen
schillen en nog 2 maanden op
houten fusten!
Prijs per fles 7,90

Bacaro Grillo van Sicilië
Herkomst: Sicilië
Druif: Grillo
Smaak: lekker sappig. De afdronk
van deze Grillo is mooi en mild
Prijs per fles 7,15

"open" rosé

Lekker bij
asperges!

Les Vignes rosé
Herkomst: Frankrijk / Languedoc.
Druif: Grenache.
Smaak: Fris / fruitig.
Prijs per fles 5,25

Domenico Fraccaroli
Friulano ( Friuli)

2e "open" rosé

Bijzondere wijn prachtig om te
combineren met lichte gerechten,
gegrilde groenten!
Herkomst: Domenico Fraccaroli uit
Friuli (IT)
Druif: Tocai Italico
Smaak: Frisse mineralige witte wijn
met wat perzik en abrikoos
Prijs per fles 9,40

Le Rosé van
Rouët uit de
Provence (FR)

Eclat de Gris rosé
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Grenache
Smaak: In de neus mooi wat
specerijen, bramen en kersen. In de
mond is dit een heerlijk fruitige rosé,
de afdronk is verfijnd en lang.
Prijs per fles 6,15

Rosé van Rouët
uit de Provence
(FR)

Le Rosé
Herkomst: Frankrijk Provence
Druif: Grenache, Cinsault en een
lokaal ras Tibourenc
Smaak: Het resultaat is een zeer
lichte rosé!
Lekker bij: lekker om zò te drinken
en bij lichte gerechten en salades
Prijs per fles 6,55

"open" wijn rood
BDP Provence rosé van
Domaine Rouët in een
blauwe fles!
Herkomst: Domaine du Rouët uit de
Provence
Druiven: Grenache, Syrah en wat
Tibourence
Smaak: Een prachtige lichte rosé in
een hippe blauwe fles de druiven zijn
allen afkomstig van het eigen
Domaine
Prijs per fles 9,70

Cabo de Roca red

"open" wijn rood

Elegante rode wijn!
Herkomst: Porugal / Douro / Casca
Wines
Druif: Castelão, Aragonez
Smaak: Lekker stevig vol rood
Prijs per fles 5,95

2e "open" wijn
rood

Les Vignes Merlot
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Smaak: Lekker vol Merlot,
wijnmakers van Bourdic weten hier
een sublieme wijn van te maken!
Zeer smakelijke rode wijn om zò te
drinken of bij diverse vlees- en
kaasgerechten
Prijs per fles 5,25

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 6,15

Nerello Mascalese Nostru
De naam Nerello Mascalese
is afkomstig van Mascali, een klein
dorpje aan de voet van de Etna!
Biologische wijn!
Vermeld in "Perswijn" maart - april
Prijs per fles 8,30

Les Vignes Syrah Viognier
Rode wijn verkregen door een
bijzondere blend van Viognier &
Syrah! Mooi glas in uw
wijnarrangement voor het
voorjaar!
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Smaak: Vol fruitige wijn door
toevoeging van wat Viognier (10%)
aan de Syrah
Prijs per fles 7,05

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.

