
WIJNBOXEN EN RELATIEGESCHENKEN
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Kies Verpakking Personaliseer

1

Kies één van onze boxen uit 
deze brochure.

of

Maak uw keuze uit meer dan 
1300 lekkere wijnen en bubbels: 
heerlijke klassiekers en nieuwe 

ontdekkingen

Indien uw zelf uw pakket 
samensteld, kies dan één 
van onze geschenkdozen 

hieronder. Wanneer u een door 
ons opgestelde box kiest, is de 

verpakking inbegrepen.

Uw geschenk kan gratis geperso-
naliseerd worden d.m.v. een 

sticker die we bedrukken met uw 
logo. Bezorg ons uw logo en wij 
doen de rest. Daarnaast kan er 

informatie over het wijndomein en 
hun wijnen worden toegevoegd. 

Dit drukwerk kan ook gepersonali-
seerd worden met uw logo.

Het Wijnhuis staat voor een gevarieerd aanbod van originele kwaliteitswijnen. Om deze kwaliteit te bereiken ontwikkelden 
we een langdurig partnership met wijnbouwers wat ons in staat stelt onze wijnen te optimaliseren. Balans, smaak 
en looks worden hier geboren. Uiteenlopende wijnlanden met verschillende druivenrassen bewerkt op specifieke 
ondergronden geven een waaier van smaken.

In deze brochure vindt u door ons samengestelde stijlvolle wijnboxen. U kunt ook zelf een box samenstellen en kiezen uit 
ons uitgebreide wijnassortiment exclusief op de Belgische markt.

Bestel online via onze website www.hetwijnhuis.be of contacteer ons en samen met u zoeken we naar het perfecte 
geschenk volgens uw budget. Vraag meer info bij Het Wijnhuis via klantenservice@hetwijnhuis.be of 03/7722209. 

Laat de ontvanger zelf zijn smaak kiezen! Bepaal uw bedrag en bestel eenvoudig online. De geschenkbon wordt per 
post naar u of uw relatie opgestuurd voorzien van uw naam en een eventuele persoonlijke boodschap.

Bestel online via onze Smaakshop:
www.hetwijnhuis.be

Voor meer infomatie of advies:
klantenservice@hetwijnhuis.be
03/7722209
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Schenk een gepersonaliseerd wijnpakket

Liever een cadeaubon?



€5251  

excl. BTW

€2385  

excl. BTW

€3765 

excl. BTW
€908  

excl. BTW

BubbleBox
Altijd feest met bubbels

Alles voor een smakelijk feest in een doos van 1, 2 
of 3 flessen, gratis gepersonaliseerd met uw logo. 

Cava, Prosecco, Champagne of het volledige 
pakket... Feest gegarandeerd.

QUERENA  
CAVA BRUT
90% Macabeo en  10% Chardonnay
Valencia - Spanje
Enkel de beste druiven werden gese-
lecteerd. Licht rokerige neus met een 
vleugje gist. In de smaak appeltjes, 
citrus en kweepeer.  Lekker fris en 
mild karakter. De afdronk is levendig, 
droog en smaakvol.

CHAMPAGNE 
MICHEL GENET
Grand Cru Vintage Millésime
Champagne - Frankrijk
Complexe neus met noties van 
verse noten, gebak en gekonfijt fruit 
gevolgd door een vleugje tabak en 
eucalyptus. Rijk aromatisch karakter 
dat een breed smaakspectrum 
bespeelt. In de mond komen 
meer belegen tonen als honing en 
veldbloemen naar boven. In de 
afdronk mooi evenwicht tussen rijpere 
tonen en een frisse, strakke structuur. 

CAVA NAVERAN VINTAGE
Cava Naveran Vintage Brut 
Barcelona - Spanje
Krachtige mousse in het glas, in de neus goed gedefinieerd met aantrekkelijke noties van witte perzik en 
kamperfoelie. De smaak is strak en citroenfris met frisse groene appel en abrikoos getinte afdronk.

Cava Naveran Vintage Brut Rosado
Barcelona - Spanje
In de neus mooie aroma’s van aardbeien met een mooie evenwichtige frisheid. De elegante parels vormen een 
mooie krans in het glas. Een rosado met een romig en fris karakter.

BUBBLES DE LUXE
Pinon Damien - Le Brut Vouvray Chenin Blanc - Brut
Loire - Frankrijk
Heldere lichtgele kleur en heerlijk fijne parel. Complex aroma met noties van witte bloemen en peer. Lekker lange 
en prikkelende afdronk die het pallet uitdaagt en de speekselklieren stimuleert. 

Casina Bric 460 Cuvée 970 Brut Rosato Nebbiolo d’Alba DOC
Piemonte - Italië
Vol en romig in de mond en toch verfrissend. Heerlijk evenwichtig, elegant en fruitig met een lange afdronk. Fantastisch van 
begin tot einde. PALMARES: Goud Mundus Vini

Simonsig Estate - Kaapse Vonkel Brut - Méthode Cap Classique - Brut
Stellenbosch - Zuid-Afrika
Samengesteld als een ‘echte’ champagne uit ongeveer gelijke delen vroeg geplukte Chardonnay aangevuld met 
Pinot Noir en een klein beetje Pinot Meunier. AWARDS: 90 pts Tim Atkin ‘Best of South-Africa’.

* Geschenkdozen  
zijn altijd inbegrepen

*Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Contacteer ons om samen met 
u te zoeken naar het perfecte geschenk volgens uw smaak en budget.



€4670  

excl. BTW

€2082  

excl. BTW

€1708  

excl. BTW
€973  

excl. BTW* Geschenkdozen  
zijn altijd inbegrepen

Schenk stijl
Beleef de traditie met de alom bekende klassiekers. 

Deze vindt u in onze Classic-box van 1, 2 of 3 
flessen, gratis gepersonaliseerd met uw logo. 
Frankrijk, Spanje en Italië zullen u verbazen 

met hun klassieke elegantie.

Classic Box

BORDEAUX 
TRADITION
2018 Fonbadet B by Fonbadet
Bordeaux - Frankrijk
40% Cabernet Franc, 30% Merlot en 
30% Cabernet Sauvignon. Elegante 
stijl. Fruitige neus met veel zwarte 
vruchten en een vleugje caramel. 
Mooi evenwicht tussen frisse en 
rijpe tonen. Rode en zwarte bessen, 
zwarte pruimen en een fijn zweem-
pje kruiden. De afdronk is lang en 
heerlijk soepel.

ITALIA WHITE AND RED 
2021 Ciabot Settelepri Langhe Chardonnay
Piemonte - Italië
Lichtgele kleur met groene reflectie wanneer hij nog jong is. Intense aroma’s van witte bloemen en exotisch fruit 
met op de achtergrond een zweem van gedroogde vruchten. Frisse, zuivere stijl.

2018 Ciabot Visconte Barbera d’Alba 
Piemonte - Italië
Diepe, robijnrode kleur. Uitgesproken neus van kersen en andere rode en zwarte vruchten. Het typisch intense 
fruitige karakter van Barbera wordt hier begeleidt door zacht kruidige toetsen van hout en een vleugje vanille. 
Verwacht hier geen zware tannine.

RIBERA DEL DUERO 
CRIANZA
2018 Viña Solorca Crianza Tempranillo
Ribera del duero - Spanje
Donkere, kersenrode kleur. Veel rood 
fruit en bosvruchten, begeleid door 
aanwezige tonen van cederhout, 
tabak, cacao en vanille. Rond, vlezig 
en vol van smaak. Edel en evenwichtig 
karakter. Heerlijk lange en complexe 
afdronk. Tempranillo op zijn best!

EUROPA DE LUXE
2018 Coral Duero R’sedas - 4 Meses en Barrica Tinta de Toro - Planting  1944
Toro - Spanje
Uitbundige neus van rood en zwart fruit en noties van bloemen begeleid door licht geroosterde tonen. De smaak is 
vol en sappig en wordt gedragen door een verfijnde structuur. Medium lange en aangename afdronk.

2019 Nunzi Conti Chianti Classico
Toscane - Italië
Bloemige en fruitige aroma’s van viooltjes, kersen, rode bessen en een lichte minerale toets. Beheerste finale met 
veel fruit, een vleugje kruiden en fijne balsamico aroma’s. AWARDS: Iwsc 91 pnt.

2019 Domaine Passy le Clou Chablis Classic Chardonnay
Bourgogne - Frankrijk
Niet alleen vanwege de ondergrond maar ook omwille van zijn ideale combinatie met oesters alom gekend als 
“oesterwater”. Maar ook heerlijk bij andere zeevruchten, witte vis, geiten- en schapenkaas.

* Geschenkdozen  
zijn altijd inbegrepen

*Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Contacteer ons om samen met 
u te zoeken naar het perfecte geschenk volgens uw smaak en budget.



€4423  

excl. BTW

€2337  

excl. BTW

€1656  

excl. BTW
€971  

excl. BTW

De Discovery-box geeft u een nieuw inzicht. 
Maak een smaakvolle wereldreis, proef en 
ontdek ongelooflijke wereldse smaken, dit 
in een doos van 1, 2 of 3 flessen, gratis 

gepersonaliseerd met uw logo. 

Verras met de nieuwe wereld

Discovery box

DISCOVER CHILE
2019 Galán Vineyards  
Reserva Privada Carmenère
Cachapoal Valley - Chili
Mooie, diepe, donkere en robijnrode 
kleur. De neus wordt gedomineerd 
door gedroogd fruit en pruimen. 
Maar na walsen ontdekken we 
ook zwarte bessen, kruiden, meer 
geroosterde tonen en een pittig 
pepertje. Wijn met veel body en een 
aangenaam zacht karakter. Lekker 
geroosterde en sappige afdronk.

AUSTRALIA RED AND WHITE 
2019 Yarran Wines Vineyard Selection Riverina - Chardonnay
New South Wales - Australië
Mooie, heldere, goudgele kleur. In de neus vinden we veel exotisch fruit zoals perzik, ananas en een vleugje man-
go begeleid door een beschaafd toetsje hout. Hier zit wijn achter! In de mond zet zijn weelderig en evenwichtig 
karakter zich voort.

2019 Yarran Wines Vineyard Selection Riverina - Shiraz
New South Wales - Australië
Mooie, glanzende robijnrode kleur met paarse reflectie. Rijpe neus van zwarte pruimen, braambessen en een 
vleugje viooltjes.Een ‘easy drinking’ Shiraz om jong van te genieten. AWARD: 2021 HALLIDAY: DARK HORSE 
WINERY OF THE YEAR 2021 HALLIDAY 5 STAR ***** WINE COMPANY

DISCOVER 
MACEDONIE
2020 Chateau Kamnik  
Winemakers Selection 
Skopje - Macedonië
Een droge rode wijn van zorgvuldig 
geselecteerde druiven: Vranec, 
Merlot en Carmenere. Complexe 
fruitig-kruidige geur, rijpe morellen 
aangevuld met discrete ondertonen 
van vanille. De smaak is vol, met 
een fluweelzachte structuur en een 
lange afdronk.

SOUTH AFRICA ZONNEWEELDE LUXURY
2015 Zonneweelde Avontroodt - Limited production Special Blend
Breedekloof - Zuid-Afrika
Deze wijn is een blend van voornamelijk Shiraz, Merlot en Petit Verdot vergezeld door Cabernet Franc en Malbec. 
Het resultaat is een mooi gekleurde, complexe maar fruitige blend.

2018 Zonneweelde Triple AAA - Limited production Shiraz - Cabernet - Malbec
Breedekloof - Zuid-Afrika
Mooie, heldere, robijnrode kleur. Aroma’s van rood en zwart fruit begeleid door impressies van zwarte peper en getoast 
hout. In de smaak wordt dit bevestigd met rijpe tonen van zwarte bessen, aardbei, cassis, zoethout en kruidnagel.

2020 Zonneweelde Legends - Limited production Chenin 
Breedekloof - Zuid-Afrika
Lichte strogele kleur. Aroma’s van ananas en citrus worden aangevuld met perzik, vanille en karamel. Het hout in 
de neus komt terug op het palet en wordt meegenomen in de lang aanhoudende finale.

* Geschenkdozen  
zijn altijd inbegrepen

*Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Contacteer ons om samen met 
u te zoeken naar het perfecte geschenk volgens uw smaak en budget.



€3072  

excl. BTW
€3402  

excl. BTW

Een houten kistje met een waardevolle fles wijn, 
gratis gepersonaliseerd met uw logo, leuk om te 

geven én vooral om te krijgen. Ontdek onze 
vooraf samengestelde boxen maar natuurlijk 

kunt u zelf een wijnpakket samenstellen 
en kiest u uw smaak uit ons 

uitgebreide assortiment 

Net dat ietsje meer
Wooden Box

ITALIA 
2015 Casina Bric 460  
Barolo Nebbiolo
Piemonte - Italië
Typische aroma’s van Nebbiolo 
als opgelegde krieken, aardbeien, 
aalbessen, rozen, aardse tonen en 
een vleugje leder. Complete stijl 
die zowel fruit, structuur als finesse 
combineert. Een fijne structuur zet 
zich vast in de mond en laat je nog 
even verder genieten.

SPAIN WHITE AND RED
2021 UNexpected - Vinos de Familia Ramón Reula 100 % Chardonnay - Biologisch
Aragon - Spanje

Mooie, heldere lichtgele kleur. Heerlijk delicate neus met impressies van rijpe peer, witte bloesem en een vleugje citrus 
terwijl meer complexe tonen als kruidnagel, tijm en een geraffineerd houttoetsje achteraf verfijnd naar voor komen.

2020 UNexpected  - Vinos de Familia Ramón Reula 100 % Garnacha - Biologisch
Aragon - Spanje
100% Garnacha. Optimaal gerijpt fruit met impressies van braambessen, aardbeien en blauwe bessen. Een vleug-
je karamel en citroen begeleiden de heerlijk zonnige neus. Sappig, weelderig en warm mondgevoel..

SPARKLING
Champagne Lamoureux Cuvée 
Réserve Brut - 100% Pinot Noir 
Champagne - Frankrijk
Bleke goudgele kleur met 
schitterend fijne parel. Aroma’s van 
geel steenfruit zoals mirabellen, 
abrikozen en noties van hazelnoten 
die na opening evolueren tot 
meer discrete tonen van peper 
en amandel. Een vleugje brioche 
schenkt het geheel nog wat meer 
klasse. Verfrissende en genereuze 
stijl die uitmondt in een lange, fijne 
prikkelende afdronk.

EUROPA DE LUXE
2019 Cava Naveran Odisea Brut Reserva
Barcelona - Spanje
Fijne bubbels. Zeer aangenaam, verfijnd en blijvend in de mond. Droog, romig en verfrissend met een elegante, 
evenwichtige en lange afdronk.

2021 Gomariz Vinho Verde Alvarinho
Vinho Verde - Portugal
Heldere, lichte, bleke kleur met groene reflectie. Heerlijke aroma’s van rijpe peren en knapperige citrusvruchten 
zoals pompelmoes. Verleidelijk florale tonen vervolledigen het geheel.

2018 Château Planères Prestige Mourvedre/Syrah/Grenache Noir
Roussillon - Frankrijk
Intens, donkere, robijnrode kleur. Ondanks deze 3 krachtpatsers blijft de wijn verfijnd en elegant met een interessante 
minerale ondertoon. Roussillon op zijn compleetst!

* Geschenkdozen  
zijn altijd inbegrepen

€4555  

excl. BTW

€2298  

excl. BTW

*Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Contacteer ons om samen met 
u te zoeken naar het perfecte geschenk volgens uw smaak en budget.



€3334  

excl. BTW

€5485  

excl. BTW

€3072  

excl. BTW

€3731  

excl. BTW

De Big Box: groot, groter, grootst! Heerlijke smaken 
met een beetje meer. Deze magnums geven u dat 

tikkeltje extra genot... Gratis gepersonaliseerd 
met uw logo.

Zie het groots

Think Big Box

PROSECCO
2019 Rebuli Millesimato MAGNUM 
Glera
Veneto - Italië
Briljant en kristallijn strogeel. Fijne 
en aanhoudende bubbels. Geuren 
van acaciabloesems en dadel met 
toetsen van appel en peer. Licht 
verteerbaar, fris en aangenaam van 
smaak. Het is een veelzijdige wijn, 
ideaal als aperitief, met oesters, 
gezouten vleesgerechten, quiches 
en groentegerechten alsook met 
koekjes.

ZUID-AFRIKA
2015 Zonneweelde 
Avontroodt MAGNUM 
Limited production Special Blend 
Breedekloof - Zuid-Afrika
Avontroodt is het paradepaardje van het Zonneweelde-assortiment. Deze wijn is een blend van voornamelijk 
Shiraz, Merlot en Petit Verdot vergezeld door Cabernet Franc en Malbec. De druiven worden met de hand geplukt 
en geselecteerd en worden gemaakt en opgevoed zoals het de betere klassewijn betaamt. Het resultaat is een 
mooi gekleurde, complexe maar fruitige blend. Heerlijk bij wild en gevogelte en bij stevige kazen.

BORDEAUX
2019 Château Rocher-Gardat 
Montagne Saint-Emilion  
MAGNUM Moze
Bordeaux - Frankrijk
Mooi glanzend robijnrode kleur. In 
de eerste aanzet een fijn toets-
je truffel. Weelderige neus met 
gerooste eik, veel bosvruchten en 
donkere pruimen begeleid door 
verse kruiden. Moderne, fruitige 
stijl die bulkt van de zwarte kersen, 
bosbessen en pruimen met hints 
van ceder en kaneel. Lange en 
smakelijke afdronk.

CHAMPAGNE
Champagne Charles Simon Brut Suprême Magnum
Champagne - Frankrijk
In het glas helder met lichte schakeringen en bleke, zilverachtige nuances. Onder de romige en levendige 
schuimkraag fijne bubbels. Fijn en delicaat. Geuren van witte vruchten zoals appel, peer en perzik, maar ook van 
hazelnoot en amandel. Mooi omlijst door aroma’s van boter en geroosterde brioche. In de mond is de aanzet rond, 
afgewisseld met fijne belletjes. Smaken van gedroogde vruchten en noten vergezeld door aroma’s van grapefruit in 
de finish. 

* Geschenkdozen  
zijn altijd inbegrepen

*Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Contacteer ons om samen met 
u te zoeken naar het perfecte geschenk volgens uw smaak en budget.



€7543  

excl. BTW

Geef een Lamborghini cadeau! Ontdek de luxueuze 
Lamborghini-bubbels en het bevallige assortiment 

witte en rode wijnen: heerlijk origineel. Gratis 
gepersonaliseerd met uw logo op aanvraag.

Italiaanse luxe
Lambo Box

Ontdek het volledige  
Lamborghini-assortiment 
op  www.hetwijnhuis.be

SERIE LUXE BOX
Umbrië  - Italië
Lamborghini Wooden Gift Box met 
Lamborghini Serie Luxe BLU Merlot, 
ORO Merlot Sangiovese, ROS-
SO Merlot Sangiovese Cabernet 
Sauvignon en TITANIO Sangiovese 
Cabernet Sauvignon.

LAMBORGHINI 
VINO SPUMANTE 
MAGNUM GOLD 
GIFT BOX 
Veneto - Italië
Blend van Chardonnay en Pinot 
Noir. Spumante met zeer fijne parel 
en droog mondgevoel. De afdronk 
is lekker verfrissend en delicaat en 
stimuleert de aankomende honger. 
Net zoals bij de wagens ... Pittige 
klasse.

LAMBORGHINI 
SILVER GIFT BOX
Prosecco - Italië
Lamborghini Black Gift Box de 
LUXE met 2 Lamborghini glazen 
+ 1 Lamborghini Extra Dry SILVER 
Prosecco D.O.C. Zonnige neus met 
impressies van exotisch fruit en 
bloesem. Perfect evenwicht tussen 
zuren en suikers wat hem lekker 
boeiend en levendig houdt. Door de 
fijne parel blijft hij ook lekker zacht 
en mild.  Prosecco met standing!

LAMBORGHINI ICE 
GIFT BOX 
Veneto - Italië
Lamborghini Orange Gift Box de 
LUXE + ijsemmer + 1 Lamborghini 
Grande Vino Spumante Brut Char-
donnay/Pinot.  
Fijne neus van geel fruit als necta-
rine en ananas begeleid door een 
vleugje bloesem. Zeer fijne parel en 
droog mondgevoel met een lekker 
verfrissende afdronk.

* Geschenkdozen  
zijn altijd inbegrepen

€17914  

excl. BTW
€5685  

excl. BTW

€4892  

excl. BTW

*Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. Contacteer ons om samen met 
u te zoeken naar het perfecte geschenk volgens uw smaak en budget.



Wij verwerken uw bestellingen steeds  
op een snelle en professionele manier 

en danken u voor uw vertrouwen.

Bestellen kan online via onze Smaakshop  
waar u eveneens een keuze kan maken uit meer dan  

1000 wijnen en talloze andere mogelijkheden voor geschenken  
en geschenkdozen.

VRAAG OOK NAAR ONZE CADEAUBONNEN!

www.hetwijnhuis.be

Info: klantenservice@hetwijnhuis.be


