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

Bekijk de webversie

Zomer wijnen verantwoord gemaakt!
We hebben een aantal mooie zomerweken achter de rug. Weken waarin we ook zelf
hebben genoten van iets meer vrije tijd,langzaam kijken we vooruit naar het najaar.
Heeft u advies nodig voor het invullen van uw wijnassortiment? In deze nieuwsbrief vooral
aandacht voor wijnen die verantwoord gemaakt worden!

De beste bubbels

Geschenken

wijnkist met uw eigen
"bedrijfslogo"
wijn persoonlijk verpakt! We graveren
met laster uw "eigen" bedrijfslogo in
een wijnkist! De complete folder is te
vinden op: geschenkenfolder2022.pdf (vanhethuys.nl)

Al Galli Prosecco sec
Herkomst: Italië
Druif: Prosecco druiven
Smaak: zacht verfrissend,
extra Brut!
Prijs per fles 8,55

rosé wijnen
Biologisch

witte wijnen
Biologisch

Monte Cascas rosé vegan
Monte Cascas white
vegan

Herkomst: Portugal / Douro
Druif: 60% Touriga Nacional, 30%
Touriga Franca, 10% Aragonez/Tinta
Roriz
Smaak: Vol smaak, fruit
Lekker bij: Stevige vis, tonijn, zalm.
Prijs per fles 7,85

Herkomst: Portugal / Douro
Druif: 85% Síria (Roupeiro) & 15%
Fonte Cal
Smaak: fruitig, vol
Lekker bij: vette vis en lichte
vleesgerechten
Prijs per fles 7,85

Origine gecertificeerde
Bio rosé van Bourdic
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Syrah, Grenache, Merlot
Smaak: rode- zwarte bessen &
frambozen
Lekker bij: apéritief, vis en vlees van
de grill & bij schaal- / schelpdieren.
Prijs per fles 8,30

Azienda Agricola Cortese
Cataratto Lucido Sicilie
Wijnhuis: Azienda Agricola Cortese
BIO Sicilië (IT)
Stefano en Marina Girelli, drie
generaties lang broers uit Trentino in
de wijnwereld, werden in 2001
verliefd op Sicilië. In 2016 leidde de
passie en vindingrijkheid waarmee
ze altijd actief waren hen ertoe om
de Cortese Farm te kopen, gelegen
in Vittoria, in het prachtige Ragusa
achterland.
Druif: Cataratto Bianco
Prijs per fles 8,35

Alycastre Bio Provence
Herkomst: Domaine de La Courtade
gelegen op het eiland Porquerolles
net uit de kust bij Hyeres in de
Provence! In 2014 is het langoed
overgenomen, heeft men nieuwe
stokken aangeplant en is men
volledig overgestapt op Biologische
en Biodynamische wijnbouw.
Druif / Smaak: 8% Mourvèdre, 25%
Cinsault, 60% Grenache, 7% Syrah
lekker bij: licht kruidige gerechten,
vis van de grill!
Prijs per fles 10,25

Origine gecertificeerde
Bio wijn van Bourdic
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Viognier (dominante),
Chardonnay, Sauvignon, Grenache
blanc
Smaak: fris met herkenbaar wit fruit,
perzik & vijgen
Prijs per fles 8,95

L'Exempt vin Biologique
sans sulfites!

Les Terrasses Ile de
Porquerolles Rose

Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Chardonnay
Smaak: frisse wijn met herkenbaar
witte bloessem, aromatisch,
complex met wat perzik in de
afdronk
Prijs per fles 10,95

Herkomst: Domaine de La Courtade
/ Provence. Jong wijn huis (1983)
nabij Hyères
In 2014 is het langoed overgenomen,
heeft men nieuwe stokken
aangeplant en is men volledig
overgestapt op Biologische en
Biodynamische wijnbouw.
Druif /smaak: Grenache, Cinsault,
Rolle & Mourverdre
Proefnotities Perswijn juli 2022
Geur: gesloten, klein rood fruit, kers
Smaak: sappig, bittertje, zuren, fris,
lengte
Prijs per fles 12,85

rode wijnen
Biologisch

Pagliatura – Vermentino
Biologische wijn
Herkomst: Magloano Toscane (IT)
Druif: 100% Vermentino
Smaak: bloemen, citrus, witte perzik
& peer
Prijs per fles 11,-

Monte Cascas Red vegan
Herkomst: Portugal / Douro
Druif: Aragonez
Smaak: Zwoel, stevig.
Lekker bij: Kruidige vlees- en kaas.
Prijs per fles 7,85

Les terrasses Blanc La
Courtade
Herkomst: Domaine de La
Courtade / Provence.
Jong wijn huis (1983) nabij Hyères
In 2014 is het langoed
overgenomen, heeft men nieuwe
stokken aangeplant en is men
volledig overgestapt op Biologische
en Biodynamische wijnbouw.
Druif /smaak: Rolle / Vermentino de
smaak is zeer verfijnd!
Prijs per fles 14,70

Origine gecertificeerde
Bio wijn van Bourdic
Herkomst: Frankrijk / Languedoc
Druif: Syrah, Grenache, Merlot,
Cabernet-Sauvignon, Petit Verdot
Smaak: zwart fruit & kruiden Lekker
bij: salades, gevogelte & wit vlees
Prijs per fles 8,30

Meer weten?

rode wijnen
Biologisch

Nerello Mascalese
De naam Nerello Mascalese
is afkomstig van Mascali, een klein
dorpje aan de voet van de Etna!
Vermeld in het vakblad “Perswijn”
maart – april 2022
Geur:kersen, frambozen, peper &
groene kruiden
smaak: slank, fruitig, drop
Prijs per fles 8,85

Les Terrasses Ile de
Porquerolles
Herkomst: Domaine de La
Courtade / Provence. Jong wijn huis
(1983) nabij Hyères
In 2014 is het langoed
overgenomen, heeft men nieuwe
stokken aangeplant en is men
volledig overgestapt op Biologische
en Biodynamische wijnbouw.
Druif: Mourvèdre / Syrah
Smaak: rijpt 16 maanden op Frans
Eiken, kruidig, drop & laurier
Lekker bij: deze wijn van oogstjaar
2019 is nog relatief jong, kan
makkelijk nog 6 tot 8 jaar blijven
liggen. Advies is wel om wijn te
decanteren alvorens deze te
serveren
Prijs per fles 16,-

HEBA - Morellino di
Scansano DOCG
Herkomst: Magliano Toscane (IT)
Druif: Sangiovese (95%) Syrah (5%)
Smaak: fris met een klein fris rood
fruit zoetje
Lekker bij: wit- & rood vlees, pasta &
kaas
Prijs per fles: 11,95

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.

