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EEN GEPERSONALISEERD WIJNPAKKET VAN HET WIJNHUIS
Hét perfecte geschenk
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.

Maak uw geschenk persoonlijk
Uw geschenken worden gratis gepersonaliseerd door middel van een
door ons geproduceerde sticker, langwerpig of rond,

de we bedrukken met uw eigen logo.
Bezorg ons uw logo en onze marketingafdeling doet de rest.
Verder kunnen we elke wijnbox voorzien van interessante informatie over het wijndomein
met smaaknotities van hun lekkere wijnen.
Dit drukwerk kan gratis gepersonaliseerd worden met uw logo en/of een begeleidende tekst.

Met een wijnpakket van Het Wijnhuis schenkt u dus smaak, kwaliteit en originaliteit.
In deze brochure vindt u door ons samengestelde stijlvolle wijnboxen
Bubble Box, Apero Box, Classic Box, Discovery Box, Wooden Box, Think Big Box en Lambo Box.
U kunt ook zelf een box samenstellen en kiezen uit ons uitgebreide wijnassortiment
exclusief op de Belgische markt.

Stel zelf een wijnpakket samen volgens uw eigen smaak

GRATIS
UW LOGO
UW NAAM
UW KLEUR

Laat u inspireren door onze wijnboxen of stel zelf uw wijnpakket samen.
De mogelijkheden zijn onbeperkt.
1. Maak uw keuze uit meer dan 1000 lekkere wijnen en bubbels:
heerlijke klassiekers en nieuwe ontdekkingen uit
Frankrijk - Italië - Spanje - Portugal - Duitsland - Oostenrijk - België - Luxembourg Macedonië - Chili - Argentinië - Zuid-Afrika - Australië - Nieuw-Zeeland - USA.
2. Kies uw verpakking: Het Wijnhuis ‘GIFT BOX GREY’ of ‘HOUTEN KIST’
volgens het aantal flessen, 1, 2, 3, 6 of Magnum.

Doos
1 fles
Houten kist

Doos
2 flessen
Houten kist

Doos
3 flessen
Houten kist

Doos
6 flessen
Houten kist

We verwerken uw order op een professionele manier. Onze chauffeurs leveren uw
wijngeschenken op de door u opgegeven adres(sen) en afgesproken tijdstippen.
Bestel online via onze Smaakshop 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.

QUERENA CAVA BRUT
90% Macabeo y 10% Chardonnay

CHAMPAGNE MICHEL GENET
Grand Cru Vintage Millésime

Enkel de beste druiven werden geselecteerd.
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.

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.

Valencia - Spanje

€ 9,08

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW

PB1A 21

€ 10,99 incl. BTW

CAVA NAVERAN VINTAGE
Cava Naveran Vintage Brut

Champagne - Frankrijk

€ 37,65

PB1D21

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 45,56 incl. BTW

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.

Bubble Box

Altijd feest met bubbels

Alles voor een smakelijk feest in een doos van 1, 2 of 3 flessen,
gratis gepersonaliseerd met uw logo.
Van Cava tot Prosecco over Champagne tot het volledige pakket...
feest gegarandeerd.

PB2A 21

€ 23,85

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 28,86 incl. BTW

BUBBLES DE LUXE
Lombardo Vini - SuAltezza Bianco Vino Spumante IGP
Terre siciliane

Evenwichtige blend van fruitige, florale en minerale toetsen. Perzik, appel, witte bloesem en een
vleugje citrus in de mond. Smaakvol, verfrissend en elegant met een klein bittertje in de afdronk.

Cava Naveran - Perles d’Or - Brut Vintage

Barcelona - Spanje

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

Talloze malen bekroond in Zuid-Afrika en daarbuiten. Samengesteld als een ‘echte’ champagne uit
ongeveer gelijke delen vroeg geplukte Chardonnay aangevuld met Pinot Noir en een klein beetje
Pinot Meunier. Rijke aroma’s van noten en citrusvruchten, biscuit en geroosterd brood in de neus.
Romige mousse, volle en tegelijk complexe smaak. AWARDS: 90 pts Tim Atkin ‘Best of South-Africa’.

PB3B21

€ 41,43
geschenkdoos
inbegrepen
excl. BTW
€ 50,13 incl. BTW

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. De prijzen zijn inclusief geschenkdoos en exclusief BTW.
Contacteer ons voor meer info over onze meer dan 1000 wijnen en de talloze andere geschenken en wijnboxen!

BORDEAUX TRADITION
2018 Fonbadet B by Fonbadet

RIBERA DEL DUERO CRIANZA
2018 Viña Solorca Crianza Tempranillo

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
zweempje kruiden. De afdronk is lang en
heerlijk soepel.

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!

Bordeaux - Frankrijk

CB1A 21

€ 9,73

Ribera del duero - Spanje

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW

€ 17,08

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW

CB1B21

€ 20,67 incl. BTW

€ 11,77 incl. BTW

ITALIA WHITE AND RED
2020 Russolo DUE - Sauvignon e Chardonnay
Friuli - Italië

Levendige aroma’s van witte bloesem en wit fruit als nectarine en lychee. Interessant evenwicht tussen het
lekker zachte, ronde karakter (Chardonnay) en een uitdagend zacht zuurtje (Sauvignon). Veelzijdige wijn.

2020 Russolo DUE - Merlot e Cabernet Sauvignon
Friuli - Italië

Veel rood fruit als rode bessen, aardbei, krieken en zwarte bessen. Levendig en fruitig karakter met fijne,
zachte tannine. De afdronk blijft lekker sappig en luchtig. Een zuivere, complexloze stijl.

Classic Box
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.

CB2A 21

€ 22,37

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 27,07 incl. BTW

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. Elegant en
evenwichtig. 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. Aangenaam
fluwelig mondgevoel, mooie en evenwichtige structuur. 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.

CB3A 21

€ 45,20
geschenkdoos
inbegrepen
excl. BTW
€ 54,69 incl. BTW

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. De prijzen zijn inclusief geschenkdoos en exclusief BTW.
Contacteer ons voor meer info over onze meer dan 1000 wijnen en de talloze andere geschenken en wijnboxen!

DISCOVER CHILE
2018 Viña Chocalan
New Reserva Cabernet Sauvignon
Maipo Valley - Chili

Intense aroma’s van fruit, rijpe zwarte
kers, cassis en zoethout. Kruidige accenten
welke mooi worden omarmd door de goed
gebalanceerde structuur. Deze Cabernet
Sauvignon is lekker vol, met lange en
intense afdronk.

€ 10,73

DB1A 21

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 12,98 incl. BTW

DISCOVER MACEDONIE
2019 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.

€ 16,03

DB1B21

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 19,40 incl. BTW

CHILE RED AND WHITE
2021 Arte Noble Viña Requingua Chardonnay
Maule Valley - Chili

Lichtgele kleur met gouden reflectie. Intense neus van tropisch fruit, met noties van mineralen en vanille.
Soepele, romige stijl met een fruitige en boterige afdronk.

2020 Arte Noble Viña Requingua Cabernet Sauvignon
Curicó Valley - Chili

Diepe, heldere robijnrode kleur. Intense neus van cassis crème, bessen en hints van koffie en vanille.
Elegant in de mond met rijpe vruchten, stevige structuur met een aangename frisheid.

Discovery Box

Verras met de nieuwe wereld

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.

DB2A 21

€ 15,75

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 19,06 incl. BTW

SOUTH AFRICA ZONNEWEELDE LUXURY
2015 Zonneweelde Avontroodt - 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. Het resultaat
is een mooi gekleurde, complexe maar fruitige blend.

2019 Zonneweelde Private Selection - Limited production Chardonnay
Breedekloof - Zuid-Afrika

Aroma’s van ananas en citrusaroma’s 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.

2013 Zonneweelde Private Selection - Limited production Shiraz
Breedekloof - Zuid-Afrika

Deze wijn heeft een paars-rode kleur. In de neus rokerig met peperaroma’s. Een royaal palet met
kruidige en fruitige ondertonen, waarbij het eikenhout mooi in balans is met fruit.

DB3B21

€ 41,72
geschenkdoos
inbegrepen
excl. BTW
€ 50,48 incl. BTW

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. De prijzen zijn inclusief geschenkdoos en exclusief BTW.
Contacteer ons voor meer info over onze meer dan 1000 wijnen en de talloze andere geschenken en wijnboxen!

ITALIA
2018 Cent’anni ‘Supervenetian’
Ripasso Valpolicella
Veneto - Italië

Een krachtige en evenwichtige Supervenatian
met intense aroma’s. Droog en fluweel in de
mond met smaken van kersen in de afdronk.
Perfecte begeleider van geroosterd rood
vlees en gerijpte kazen.

WB1A 21

€ 16,58

SPARKLING
Cornaro Extra dry Spumante
Caterina
Veneto - Italië

Lekker fijne en pittige parel. Typisch fruitig
boeket en smaak met impressies van wit
rijp fruit, bloemetjes en een vleugje snoep.
Verfrissend en fruitig in de mond. Dit wordt
bevestigd in de afdronk onder begeleiding van
een elegant bittertje.

€ 12,79

houten kist inbegrepen
excl. BTW

WB1B21

houten kist inbegrepen
excl. BTW

€ 20,06 incl. BTW

€ 15,48 incl. BTW

ITALIA WHITE AND RED
2020 Cantine Iorio Falanghina del Sannio dop
Campania - Italië

100% Falanghina. Mooie, lichtgele kleur. Lekkere neus met veel bloemetjes en exotisch fruit. Volle, zonnige
smaak en een heerlijk zacht karakter. De afdronk wordt gekleurd door een zacht kruidige toets. Milde aciditeit
met voldoende fraîcheur.

2019 Cantine Iorio Sannio Barbera
Campania - Italië

Wooden Box

Net dat ietsje meer

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 lekkere wijnen.

In de neus vinden we veel rijp fruit van kersen, braambessen, mon cheri en hints van violet en rode bloemen.
In de mond wordt dit weelderige maar heerlijk milde karakter gewoon verder gezet onder begeleiding van fijne
en zachte tannine. Lange, sappige finale die onweerstaanbaar naar meer doet verlangen.
WB2A 21

€ 29,51

houten kist inbegrepen
excl. BTW
€ 35,71 incl. BTW

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.

2020 Domaine des Poncetys Saint-Véran ‘Classic’ Les Climats

Bourgogne - Frankrijk

Volle, rijpe en boterige Chardonnay met een soepel evenwicht en bloemige toetsen. Aroma’s van
perzikenconfituur en abrikoos, de geur van karamel en vanille alsook fijne minerale toetsen. Noties van
rijp wit vruchtvlees met een subtiel vleugje geroosterd brood. Een lange afdronk.

2019 Halos de Jupiter Côtes du Rhône
Rhône - Frankrijk

Zwarte kersen, bosvruchten en rode bessen domineren de neus. In de smaak krijgen we daar ook
nog noties van kruiden, violet, pruim en zwarte peper bij. Lekker sappig en geconcentreerd karakter.
Smaakvolle en medium lange afdronk.

WB3A 21

€ 54,20
houten kist
inbegrepen
excl. BTW

€ 65,58 incl. BTW

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. De prijzen zijn inclusief geschenkdoos en exclusief BTW.
Contacteer ons voor meer info over onze meer dan 1000 wijnen en de talloze andere geschenken en wijnboxen!

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.

TB1A 21

€ 30,72

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.

TB10A 21

Mooi glanzend robijnrode kleur. In de
eerste aanzet een fijn toetsje 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.

€ 32,18

geschenkdoosinbegrepen
excl. BTW

ZUID-AFRIKA
2015 Zonneweelde
Avontroodt MAGNUM
Limited production Special Blend

CHAMPAGNE
Champagne Charles Simon
Brut Suprême
Magnum

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.

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.

Breedekloof - Zuid-Afrika

Zie het groots

Bordeaux - Frankrijk

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 37,17 incl. BTW

Think Big Box

BORDEAUX
2018 Château Rocher-Gardat
Montagne Saint-Emilion
MAGNUM Moze

€ 37,31

houten kist inbegrepen
excl. BTW
€ 45,15 incl. BTW

TB9A 21

€ 38,94 incl. BTW

Champagne - Frankrijk

TB5A 21

€ 54,85

houten kist inbegrepen
excl. BTW
€ 66,37 incl. BTW

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. De prijzen zijn inclusief geschenkdoos en exclusief BTW.
Contacteer ons voor meer info over onze meer dan 1000 wijnen en de talloze andere geschenken en wijnboxen!

LAMBO WINE BOX
Lamborghini ERA gift box

LAMBO BUBBLE BOX

L amborghini SILVER Gift Box
Prosecco - Italië

Umbrië - Italië

Lamborghini Orange Gift Box met 2
Lamborghini glazen + 1 Lamborghini
Era IGT Sangiovese. Prachtige rode
wijn met een heerlijk aromatische
neus met veel donker fruit en
bijkomende complexe tonen van
geroosterde koffie, verse eik, nieuw
leder, kruiden en een vleugje roze
peper. Lange en edele afdronk.
LBERABOX

€ 41,69

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 50,45 incl. BTW

LAMBO BIG BUBBLE BOX
Lamborghini Vino Spumante
Magnum GOLD Gift Box
Brut
Veneto - Italië

Lambo Box
Italiaanse luxe

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.

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.
labrGOLD15xx

€

69,77

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 84,42 incl. BTW

Lamborghini Orange Gift Box 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!

€

49,32

LBSILVERBOX

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 59,68 incl. BTW

LAMBO ICE BOX
Lamborghini Ice Gift BOX
Brut
Veneto - Italië

Lamborghini Orange Gift Box de LUXE
+ ijsemmer + 1 Lamborghini Grande
Vino Spumante Brut Chardonnay/Pinot.
Fijne neus van geel fruit als nectarine
en ananas begeleid door een
vleugje bloesem. Zeer fijne parel en
droog mondgevoel met een lekker
verfrissende afdronk.

€

LBICEBOX

42,16

geschenkdoos inbegrepen
excl. BTW
€ 51,01 incl. BTW

Ontdek het volledige
Lamborghini-assortiment op
www.hetwijnhuis.be/page/
lamborghini-nl.

ROBERT PARKER, INTERNATIONAL WINE CRITIC:
“One of the most spectacular wines in Italy”
Dit zijn slechts enkele mogelijkheden. De prijzen zijn inclusief geschenkdoos en exclusief BTW.
Contacteer ons voor meer info over onze meer dan 1000 wijnen en de talloze andere geschenken en wijnboxen!

Lambo Box
Serie luxe

GEEF EEN GESCHENKBON CADEAU
& laat de ontvanger zelf zijn smaak kiezen
Handig zo’n geschenkbon van Het Wijnhuis!
Bepaal uw bedrag en bestel eenvoudig online.
De geschenkbon wordt per post naar u of uw relatie opgestuurd
voorzien van uw naam en eventuele persoonlijke boodschap.

2015 Lamborghini Tenuta 2015 Lamborghini Tenuta 2018 Lamborghini Tenuta 2015 Lamborghini Tenuta
Serie Luxe - ROSSO
Serie Luxe - ORO
Serie Luxe - BLU
Serie Luxe - TITANIO
Merlot Sangiovese Cabernet
Merlot Sangiovese
Merlot
Sangiovese Cabernet
Umbrië - Italië

Umbrië - Italië

Umbrië - Italië

Umbrië - Italië

Exclusive by Lamborghini

Exclusive by Lamborghini

Exclusive by Lamborghini

Exclusive byLamborghini

L ALURO0715

L ALUOR0715

L ALUBL0718

L ALUTI0715

€ 32,85

€ 34,84

€ 38,82

€ 42,90

€ 39,75 incl. BTW

€ 42,16 incl. BTW

€ 46,97 incl. BTW

€ 51,91 incl. BTW

excl. BTW

excl. BTW

Lamborghini Tenuta
Orange Gift Box de LUXE
for 1 bottle (not included)

excl. BTW

Lamborghini Tenuta
Black Gift Box de LUXE
for 2 Wine bottles (not included)

excl. BTW

Lamborghini Tenuta
Wooden Gift Box de LUXE
for 4 Wine bottles (not included)

L AGBW4B

€ 28,94

L AGB1OR

€ 6,15
excl. BTW

€ 7,44 incl. BTW

L AGB2B

€ 22,79
excl. BTW

€ 27,58 incl. BTW

excl. BTW

€ 35,02 incl. BTW

Bestel online via onze Smaakshop:
www. hetwijn hu is. be
Voor meer infomatie of advies:
k lanten serv ice@ hetwijn hu is. be
03/ 772 2 2 09

Wij verwerken uw bestellingen steeds
op een snelle en professionele manier
en danken u voor uw vertrouwen.
Bestellen kan online via onze Smaakshop
op www.hetwijnhuis.be
waar u eveneens een keuze kan maken uit meer dan
1000 wijnen en talloze andere mogelijkheden voor geschenken
en geschenkdozen.
Een heerlijk wijnpakket van Het Wijnhuis
= altijd een succes

www.hetwijnhuis.be
Info: klantenservice@hetwijnhuis.be

