Eerst vooraf iets proeven? ik kom graag bij u langs!

Bekijk de webversie

geschenken voor uw relaties!
Heeft u al nagedacht over een passend geschenk voor uw relaties dit najaar?
In deze folder vindt u wat suggesties en ik denk graag met u mee om een persoonlijk
geschenk samen te stellen.

wijnkist met uw
bedrijfslogo

wijnkist met uw
bedrijfslogo

kist één vak gevuld met:
Eén fles Terre Eulalie Chardonnay
of Merlot Boisé.

kist twee vakken gevuld
met:

De wijnen onder het label "Terre
Eulalie" worden gemaakt met
respect voor de natuur.
Prijs per kist 19,95

Eén fles Fraccaroli Pinot Bianco &
één fles Fraccaroli Valpolicella uit
Friuli (IT)
Prijs per kist 34,95

wijnkist met uw
bedrijfslogo

Fimpje van het met laser
graveren van uw wijnkist!
Met behulp van de lasermachine
graveren we uw bedrijfslogo in het
deksel van de wijnkist!
Afgebleelde kisten zijn
voorbeelden natuurlijk kunnen we
in overleg de samenstelling
wijzigen.
Vermelde prijzen van de wijnkisten
zijn inclusief het graveren, voor het
instellen van uw bedrijfslogo rekenen
we éénmalig 22,50

wijnkist blanco

kist drie vakken gevuld
met:
Drie flessen Organic wine van
Casca wines uit de Douro (PORT)
white, rosé & red.
Deze biologische wijnen doen
beslist niet onder aan de kwaliteit
van traditioneel gemaakte wijnen.
Prijs per kist 49,95

Nieuwe wijn

kist 2 vakken gevuld met:
Eén fles Ademan Verdejo & één fles
Ademan Carabizal uit Toro (SP)
Druiven worden met de hand geplukt,
de hand van de wijnmaker is terug te
vinden op het etiket!
Prijs per kist 29,95

Magnumfles 1,5
liter witte wijn

Ademan Cuzo met
bijzonder "oog" etiket!
Uniek label met oog van de
wijnmaker wat kijkt door het
sleutelgat!
Herkomst: Spanje / Toro
Druif: 100% Tempranillo
Leuk voor makelaars of bedrijven in
de woninginrichting!
Prijs per fles 6,95

Nieuwe serie
wijnen om te
bewaren!

Astobiza uit Baskenland
Magnumfles 1,5 liter Astobiza
van 100% Hondarrabi Zuri druiven, is
de perfecte wijn bij Schaal- &
Schelpdieren (kreeft, mosselen,
garnalen, crab)
Prijs per fles 24,95

Magnumfles 1,5
liter rode wijn
Bodegas Arrocal –
Ribera del Duero
Tinto Roble 9 Mesas
9 maanden op Frans-Amerikaans
eiken gerijpt
Prijs per fles 9,95
Crianza 12 Mesas
12 maanden op Frans –
Amerikaans eiken gerijpt
Prijs per fles 14,25
Crianza 18 Mesas
18 maanden op Frans –
Amerikaans eiken gerijpt
Prijs per fles 18,-

Rabassièrre rouge
Een geweldige wijn die zich op fles
nog verder zal ontwikkelen. Is een
blend van Syrah & Grenache, druiven
komen van percelen nabij: Château
Neuf du Pape!
Prijs per fles 26,95

wijnkist blanco

Magnumfles 1,5
liter rode wijn

kist 2 vakken gevuld met:
Eén fles Le Lucrezie Bianco & één
fles Le Lucrezie Rosso van
Tudernum uit Umbrië (IT)
Prijs per kist 24,95

Ademan Carabizal
Tempranillo uit Toro (SP)

Magnumfles 1,5
ltr Prestige

Wijn is gemaakt van 100%
Tempranillo druiven uit Toro (SP)
druiven worden met de hand geplukt,
de hand van de wijnmaker is terug te
vinden op het etiket!
Wijn heeft op hout gerijpt en is goed
te vergelijken met een mooie Rioja,
maar dan voordeliger!
Prijs per fles 21,95

Magnumfles 1,5
liter rode wijn

Le prestige Blanc &
Rouge
Magnumfles 1,5 liter Prestige Blanc
100% Chardonnay op hout gerijpt!
Prijs per fles 22,95
Magnumfles 1,5 liter Prestige
Rouge, blend Merlot & CabernetSauvignon op hout gerijpt!
Prijs per fles 21,95

Magnumfles 1,5
liter witte wijn

Fraccaroli Valpolicella
Ripasso
Een deel van het het vergiste sap van
de druiven (Corvina, Rondinella &
Molinara) heeft een 2 gisting
ondergaan op de schillen van de
Amaronne!
Prijs per fles in houten kist 39,95

De Beste bubbels

Ademan Verdejo uit Toro
(SP)
Verdejo op hout gerijpt. De druiven
worden met de hand geplukt, de
hand van de wijnmaker is terug te
vinden op het etiket!
Prijs per fles 22,95

Champagne Moutard
Moutard Grande Cuvee Brut 0,75 ltr.
100% Pinot Noir
Prijs per fles 31,95

Magnumfles 1,5
liter rode wijn

Moutard Grande Cuvee Brut 1,5 ltr.
100% Pinot Noir
Prijs per fles 59,95

De Beste bubbels

Chãteau Penaud
Bordeaux Rouge
Deze rode Bordeaux is een blend
van Merlot & Malbec op hout gerijpt!
Heerlijk bij wild, maar ook bij pittige
kazen!
Prijs per fles 16,95

Magnumfles 1,5
liter rode wijn

Persoonlijk etiket

Monte Cascas Colheita
red

wijn - champagne met uw
"eigen" etiket

Volle rode wijn uit de Douro (PORT)
van typisch Portugese druiven:
Touriga Nacional, Touriga Franca &
Tinta Roriz.
Lekker bij kruidige vlees of groenten
gerechten.
Prijs per fles 19,95

Wijn vanaf 7,50
Champagne vanaf 32,95
minimale oplage is 60 flessen!
voor het instellen van uw bedrijfslogo
rekenen we éénmalig 22,50

Astobiza
Vermouth uit
Baskenland

Magnumfles 1,5
liter rode wijn

Fraccaroli Amaronne
Fraccaroli Amaronne van: Corvina,
Rondinella & Molinara druiven. Zeer
geconcentreerde wijn. De druiven
worden met de hand geplukt en
vervolgens te drogen gelegd. Dan
volgt het persen en de vergisting. De
wijn rijpt vervolgens nog 12
maanden op Franse Eiken vaten en
nog eens 8 maanden op de fles!
Prijs per fles in houten kist 69,95

Astobiza witte Vermouth
met mini flesje
geconcentreerde rode
Vermouth
Door het concentraat toe te voegen
maak je van de witte Vermouth een
rode Vermouth!
Prijs per set 24,75

Astobiza Gin in
geschenkkoker
Gin uit Baskenland (SP) uniek in zijn
klasse. Hij wordt gemaakt van de
druiven / most 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.
Prijs per fles 39,95

Persoonlijk samengesteld
wijnpakket
Stel in overleg met René uw eigen
wijnpakket samen, afgestemd op uw
relaties en budget.

Meer weten?

Facebook

LinkedIn

Instagram

Van het Huys thuis in wijn
René van Leeuwen
Meerbon 32
2465 BP Rijnsaterwoude
Telefoon: 0172-416752 of 06-24973559
E-mail: rene@vanhethuys
VERMELDE PRIJZEN ZIJN
EXCL. 21% BTW.

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.

