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Think inside the box
schenk uw klanten smaak

WIJN MAG LEKKER ZIJN

WIJN MAG LEKKER ZIJN

WELKOM BIJ
Smaak is persoonlijk maar kwaliteit is dit echter niet.
Om deze kwaliteit te bereiken, zijn we nauw betrokken bij het productieproces
van onze wijnen. Met vele wijnbouwers ontwikkelen we een langdurig partnership
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.
HET WIJNHUIS biedt u een partnership aan, waar wij met u meedenken.
De juiste wijn, het juiste geschenk en de juiste levering!
HET WIJNHUIS laat u kiezen uit 4 verschillende WINE BOXES in een uiteenlopend
gamma van wijnen exclusief op de Belgische markt. Voor elk wat wils!
In deze catalogus vindt u onze stijlvolle Boxes. U kan ook zelf een box samenstellen.
Uw smaak leveren we graag aan uw zaak.

UW GEPERSONALISEERDE WINE BOX:

Classic

Party

Discovery

Bestel online via onze Smaakshop:

www.h etw ij nhuis.b e
Voor meer infomatie:

klantenser v ice@ het w ij nhuis.b e

THINK BIG

GRATIS

uw logo

uw naam

Gepersonaliseerde WINE BOX naar keuze!
Uw geschenken worden gratis gepersonaliseerd door middel van
een door ons geproduceerde sticker bedrukt met uw eigen logo.
Tevens vindt u in elke BOX interessante informatie over
het domein met smaaknotities van hun lekkere wijnen.
Dit drukwerk kan gratis gepersonaliseerd worden met uw logo en/
of een begeleidende tekst.
Laat u inspireren door onze WINE BOXES, maar aarzel niet
om ons te contacteren voor meer persoonlijk advies.
Dit is enkel een greep uit ons overheerlijk assortiment!
U kan samen met ons nog tal van andere geschenken samenstellen.
De mogelijkheden zijn onbeperkt.
Vraag meer info bij Het Wijnhuis via klantenservice@hetwijnhuis.be.
Opgelet: prijzen zijn inclusief geschenkdoos en exclusief BTW.

uw kleur

Classic Box
Gratis gepersonaliseerd met uw logo

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden.
Contacteer ons voor meer info over onze
meer dan 1000 wijnen en de talloze andere
geschenken en geschenkdozen!

Schenk stijl
Beleef de traditie met de alom bekende klassiekers.
Deze vindt u in onze Classic-box.
Frankrijk, Spanje en Italië zullen u verbazen met hun klassieke elegantie.

Bordeaux Tradition
2016 Fonbadet B de Fonbadet

Bordeaux Tradition
Bordeaux - Frankrijk

CB1A15

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. AWARDS: Gouden medaille door Gilbert
& Gaillard.

9,26 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
11,20 € incl. BTW

Rioja Crianza
2015 Sendero Royal

Crianza - Tempranillo - Graciano
Alta - Spanje
Intense robijnrode kleur; mooie, heldere en
overvloedige tranen. Aroma’s van vanille, kokos, zwart
fruit, bosbessen en pruimen. Zeer aangenaam in de
mond met zoete ingang. Lang en aanhoudend einde.

CB1B15

10,29 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
12,45€ incl. BTW

1 fles
Chianti Classico

Saint-Emilion Grand Cru

Chianti Classico

Saint-Emilion - Merlot, Cabernet
Franc

2017 Nunzi Conti
Toscane - Italië

CB1C15

Intens en helder robijnrode kleur. De neus
ontvouwt typische bloemige en fruitige aroma’s
van viooltjes, kersen en rode bessen en een
genuanceerd mineraliteit. De smaak opent
onmiddellijk en resoluut, met versheid en smaak
naar het midden pallet. Aangename finale met
fruitige en balsamico aroma’s.

13,58 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
16,43 € incl. BTW

2016 L’Etendard de Château Valade

Bordeaux - Frankrijk
De donkere kleur van pruimen, bijna inktzwart met
een geweldige, bijna hyper-geconcentreerde neus van
gestoofde pruimen en zwarte bes, cacao, ceder, tabak,
munt en vanille met hints van bosgrond en natte steen.
Mooie, zijdeachtige structuur: groot, rond en zeer
lang. Deze wijn illustreert een duidelijk beheersing van
eikenhout. Bij voorkeur vijf jaar laten liggen.

CB1D15

17,72 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
21,44 € incl. BTW

Italia White And Red
2018 Russolo

Due - Sauvignon e Chardonnay
Friuli - Venezia Giulia - Italië
Strogele kleur met de typische geur van witte vruchten en acaciabloesem.
Fruitig in de mond met een goede textuur. Levendig en vlot karakter. Evenwichtige en smakelijke afdronk.

2018 Russolo

Due - Merlot e Cabernet Sauvignon
Friuli - Venezia Giulia - Italië
Robijnrode kleur. Veel rood fruit als bosbessen, aardbei en zwarte bessen.
Levendig en fruitig karakter met fijne, zachte structuur. Kan hierdoor ook koel gedronken worden.

CB2A15

18,35 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
22,20 € incl. BTW

Classic

2 flessen

GRATIS gepersonaliseerd

Graves Classic White And Red

2018 Château Brondelle

Graves classic Sauvignon, Semillon
Bordeaux - Frankrijk
Citrusaroma’s in de neus, met minerale noties.
Vlotte frisse hints van pompelmoes en citroen in de mond met een verfijnde afdronk.

2015 Château Brondelle

Graves Classic Merlot, Cabernet Sauvignon
Bordeaux - Frankrijk
Zwart fruit met animale leerachtige toetsen in de neus.
Zacht en rond op de tong met licht geroosterde hints. Evenwichtig en zijdezacht.

CB2B15

25,07 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
30,33 € incl. BTW

Europa Tradition
2017 Sendero Royal

Vendimia Seleccionada Tempranillo en barrica / Rioja Alta - Spanje
Mooie, heldere en overvloedige tranen. Aroma’s van anijs, rode bessen, frambozen, kruisbessen.
Zoete mond met evenwichtige zuren en ronding, een lange afdronk en zeer aangenaam gevoel.

2017 Château Fleur La Mothe

Le Jardin de Fleur la Mothe Médoc / Bordeaux - Frankrijk
De wijngaarden liggen gedeeltelijk in Pauillac. Typerend, stevig karakter met veel bosvruchten en een
vleugje cassis. Licht gerookte tonen, tabak en een toetsje vanille kleuren de rijke, krachtige afdronk.

2017 MASCA DEL TACCO Selezione di Famiglia

CB3A15

31,71 €

Lu Rappaio Primitivo di Manduria / Salento - Italië

verpakking inbegrepen
excl. BTW

Diepe neus van zwarte bessen, aardbeiconfituur, rozemarijn, kaneel, vanille en humus. Weelderig en
zacht mondgevoel. Zonnige, sappige stijl met een lange innemende afdronk. 97 points Luca Maroni

38,37 € incl. BTW

Box
met uw logo

3 flessen
Europa De Luxe

2017 Nunzi Conti Chianti Classico

80% Sangiovese, andere rode druivensoorten

/ Toscane - Italië

Intens en helder robijnrode kleur. De neus ontvouwt typische 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 en een vleugje kruiden.

2016 Domaine Jean Dauvissat Père & Fils Chablis Classic

Chablis Classic / Bourgogne - Frankrijk

Boeiende aroma’s in het glas. De neus is een explosie van fijne verse noten, van elegante witte
bloemen met een toets van honing en verse brioche. Deze wijn heeft een rijke smaak en een
mooi evenwicht. Lange minerale en zalvende finale.

2015 Viña Solorca Crianza

Tempranillo / Ribera del duero - Spanje
Donker kersenrode kleur. Deze wijn heeft fruitige aroma’s met fijne noties van toast.
Rond, vlezig en vol van smaak, met hints van tabak en hout.
Zijdezacht mondgevoel met een lange en complexe afdronk.

CB3B15

47,97 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
57,04 € incl. BTW

Party box
Gratis gepersonaliseerd met uw logo

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden.
Contacteer ons voor meer info over onze
meer dan 1000 wijnen en de talloze andere
geschenken en geschenkdozen!

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

Cava Eximius
Cava Eximius

Brut

Valencia - Spanje
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.

PB1A15

7,67 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
9,28 € incl. BTW

Angelo Prosecco
Rebuli

L’Angelo Spumante Extra Dry
Veneto - Italië
Een bleek gekleurde spumante
die een aangenaam gevoel geeft op uw gehemelte,
intens fruitig met een levendig enelegante smaak.
Voor elk moment van de dag genietbaar!

PB1B15

10,33 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
12,50 € incl. BTW

1 fles
Champagne Brut Originel
Champagne Louis De Sacy

BRUT ORIGINEL
Epernay - Frankrijk

50% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier en
40% Chardonnay
Prachtige strogele kleur, met gouden reflecties.
Fris in de neus met hints van vanille.
Een overvloed aan fijne persistente belletjes.
Ronde smaak, fris, fruitig en evenwichtig.
PB1C15

27,43 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
33,19 € incl. BTW

Champagne Grand Cru

Champagne Michel Genet

VINTAGE

Chouilly - Frankrijk

Prachtig evenwicht. In de neus peer en mango.
Elegant en aromatisch met een lange afdronk.
Geniet van zijn fijne parels.
Superlekker !!!
AWARDS: Médaille D’OR op het Concour Général
Agricole Paris 2016

PB1D15

34,63 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
41,90 € incl. BTW

Cava Selection
Cava Naveran

Vintage Brut
Barcelona - Spanje
Licht gele kleur. Het heeft een krachtige mousse in het glas, terwijl de neus goed gedefinieerd is 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
PB2A15

20,88 €

Barcelona - Spanje
Aardbei rood. 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.

verpakking inbegrepen
excl. BTW
25,26 € incl. BTW

Party

2 flessen

GRATIS gepersonaliseerd

Champagne Selection
Champagne Charles Simon

Brut Suprême

Champagne - Frankrijk
Onder de romige en levendige schuimkraag fijne bubbels. Fiin 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. Een minerale wijn, soepel en verfrissend..

Champagne Louis de Sacy

Brut Originel

Champagne - Frankrijk
30% Chardonnay, 55% Pinot Noir & 15% Pinot Meunier.
Een prachtig lichtgele kleur, met overvloedige fijne bubbels . In de neus voornamelijk
gemengde aroma’s van bloemen en rijp fruit. In de mond voornamelijk fruit, mooi rond en
uitgebalanceerd, met een aanhoudende afdronk.

PB2B15

48,90 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
59,17 € incl. BTW

Europe De Luxe

Cava Naveran Odisea Brut Nature Reserva
Barcelona- Spanje

Licht geel, met groene reflectie. Kleine bubbels stijgen snoervormig op om langzaam de
karakteristieke kroon te vormen. Zeer aangenaam, verfijnd en blijvend in de mond.
Droog, romig en verfrissend met een elegante, evenwichtige en lange afdronk.

Domaine de Saint-Just - Yves Lambert - Crémant de Loire Brut Nature
Loire - Frankrijk

Zuivere droge smaak met royale toetsen van noot en kweepeer.
Romige, frisse stijl met zachte bubbels. Een wonder in de mond.

Vigneti Zanatta Extra Dry Prosecco Treviso D.O.C.

PB3A15

38,87 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW

Veneto - Italië

100% Glera. Heerlijk verfijnde en delicate bubbels. Mooie licht, strogele kleur.
Zomerse aroma’s stuiven uit het glas. Exotische stijl die bulkt van de bloemetjes en tropische
vruchten. Heerlijk aromatische en verfrissende afdronk.

47,03 € incl. BTW

box

3 flessen

met uw logo

New World De Luxe
2014 Zonneweelde Brut Vintage Méthode Cap Classique - Brut

Western Cape - Zuid-Afrika

Samengesteld als een ‘echte’ Champagne uit ongeveer gelijke delen
vroeg geplukte Pinot Noir aangevuld met Pinot Meunier en een klein beetje Chardonnay.

2017 Simonsig Kaapse Vonkel Brut Méthode Cap Classique - Brut

Stellenbosch - Zuid-Afrika

De eerste en de beste! Talloze malen bekroond in Zuid-Afrika en daarbuiten.
Rijke aroma’s van noten en citrusvruchten, biscuit en geroosterd brood in de neus.
Romige mousse, volle en tegelijk complexe smaak. Klassiek uit de Nieuwe Wereld.

Funckenhausen Vineyards La Espera - Extra Brut
Mendoza - Argentinië

Blend van Chardonnay en Viognier. De Chardonnay wordt vroeger geoogst en zorgt voor het
frisse karakter, de Viognier voegt aroma toe. Frisse, elegante stijl met zeer verfijnde bubbels.
Wit fruit als perzik en ananas en een heerlijk geraffineerde afdronk.

PB3B15

41,57 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
50,30 € incl. BTW

Discovery BOX
GRATIS Gepersonaliseerd met uw logo
Dit zijn slechts enkele mogelijkheden.
Contacteer ons voor meer info over onze
meer dan 1000 wijnen en de talloze andere
geschenken en geschenkdozen!

Verras met de nieuwe wereld
De Discovery-box geeft u een nieuw inzicht.
Maak een smaakvolle wereldreis, proef en ontdek ongelooflijke wereldse smaken.

CHILE

2017 Viña Chocalan New Reserva

Cabernet - Sauvignon
Maipo Valley - Chili

ARGENTINA

2016 Funckenhausen Red Blend FUNK THE
HAUS LITRO - 1 ltr.

Malbec - Bonarda - Syrah

Mendoza - Argentinië
Heldere en diep robijnrode kleur. Intense aroma’s
van fruit, rijpe zwarte kers, cassis en zoethout.
Mooie paarse kleur met rode glinstering.
Kruidige accenten welke mooi worden omarmd
Fruitige neus met een fijne kruidige ondertoon.
door de goed gebalanceerde taninnes.
In de smaak frambozen, pruimen en een vleugje
Deze Cabernet Sauvignon is lekker vol, met lange zwarte peper. De afdronk is smakelijk en soepel en
en intense afdronk.
vraagt voor een volgende glaasje.

Een heerlijk makkelijke drinkwijn!

DB1A15

9,20 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
11,13 € incl. BTW

DB1B15

12,11 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
14,65 € incl. BTW

1 fles
SOUTH AFRICA
2011 Avontroodt

Zonneweelde - Special Blend
Breedekloof - Zuid-Afrika

DB1C15

AUSTRALIA
2015 Regional Range

Kirrihill - Clare Valley Cabernet Sauvignon

Avontroodt is het paradepaardje van de
Clare Vale - Australië
Zonneweelde range. Deze wijn is een blend
Diep paarse kleur met heldere baksteen rode
van voornamelijk Shiraz, Merlot en Petit Verdot
tinten. Aroma’s van bramen, kersen en cassis,
vergezeld door Cabernet Franc en Malbec.
alsook ceder, olijventapenade en rijpe rode peper.
Het resultaat is een mooi gekleurde, complexe en De smaak is rijk en vol rijp zwart fruit. Deze wijn kan
je nu drinken en nog 15 jaar bewaren. Een groot
fruitige blend.
voorbeeld van Clare Cabernet. AWARDS: Gouden
Medaille 2015 Cairns Show Wine Awards Trophy
Top Gold Class ‘Best Cabernet Sauvignon’.

14,43 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
17,46 € incl. BTW

DB1D15

12,24 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
14,81 € incl. BTW

CHILI RED & WHITE
2016 Arte Noble Viña Requingua

Viognier

Maule Valley - Chili
Licht, gouden kleur. Heerlijke neus van gele bloesem, nectarine, ananas en rijpe peer.
Rijkelijk en weelderig mondgevoel. Droge wijn met milde zuren, veel zon en rijp fruit.
De afdronk is intens maar verfrissend. Zomers genieten!

2017 Arte Noble Viña Requingua

Cabernet Sauvignon
DB2A15

13,32 €

Curico 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.

verpakking inbegrepen
excl. BTW
16,12 € incl. BTW

2 flessen

Discovery
GRATIS gepersonaliseerd

SOUTH AFRICA RED & WHITE

2018 Zonneweelde

Private Selection - Chardonnay
Breedekloof - Zuid-Afrika
Lichte strogele kleur. 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. Lekker bij gegrilde visgerechten zoals scampi’s en tonijn, maar ook bij gevogelte.

2013 Zonneweelde

Private Selection - Shiraz
Breedekloof - Zuid-Afrika
Deze Zuid-Afrikaanse topwijn heeft een paars-rode kleur. In de neus is de wijn rokerig met peperaroma’s.
De wijn heeft een royaal palet met kruidige en fruitige ondertonen,
waarbij het eikenhout mooi in balans is met het fruit.

DB2B15

24,45 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
29,58 € incl. BTW

CHILI CHOCALAN LUXURY

2018 Viña Chocalan New Reserva Chardonnay
Maipo Valley - Chili

Lichte gouden kleur met expressieve neus van ananas, rijpe peren en meloen.
Volheid en aciditeit zijn mooi in balans, met smaken zoals abrikoos en tropische vruchten voorin,
terwijl men op de achtergrond vluchtige noties van vanille en toast ontdekt.

2017 Viña Chocalan New Reserva Carmenère
Maipo Valley - Chili

Fruit gedreven aroma’s met vooral rode pruimen en ander rood fruit.
Zachte structuur, medium body, zeer harmonieus in de mond met een zachte afdronk.
DB3A15

26,77 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW

2014 Viña Chocalan New Reserva Cabernet Sauvignon
Maipo Valley - Chili

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

32,39 € incl. BTW

BOX

3 flessen

met uw logo

ARGENTINA FUNCKENHAUSEN LUXURY

2017 Funckenhausen La Espera Torrontes
Mendoza - Argentinië

Heerlijke neus met veel jasmijn, een vleugje rozenwater en noties van citrus.
De smaak is levendig en aromatisch, de e afdronk lang en verleidelijk. Opmerkelijk evenwichtig.

2017 Funckenhausen La Espera Malbec

Mendoza - Argentinië

In de neus braambes, violet en een lichte kruidigheid. Volle, diepe maar aangename smaak met
een vleugje framboos en kokosnoot. Aanhoudende afdronk, gestructureerd en lang.

2015 Funckenhausen La Espera Cabernet Sauvignon

Mendoza - Argentinië

Een grote en stijlvolle wijn met intense donkerrode kleur. In de neus peper en rijp rood fruit.
Volle en soepele smaak met noties van zwarte en rode bessen, cassis en een zweempje
kruiden. De afdronk is prachig gebalanceerd .

DB3B15

28,28 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
34,22 € incl. BTW

THINK

BIG BOX

GRATIS Gepersonaliseerd met uw logo

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden.
Contacteer ons voor meer info over onze
meer dan 1000 wijnen en de talloze andere
geschenken en geschenkdozen !

U mag het groots zien
De Think Big-box: groot, groter, grootst!

Heerlijke smaken, met een beetje meer.
Deze magnums geven u dat tikkeltje extra genot ...

Prosecco

Rebuli Cuvée Oro Magnum
Veneto - Italië

Excellente Prosecco met een fijne aanzet, fruitig
en aromatisch maar droog. Zacht mondgevoel
met veel materie en extract. De toevoeging van
een beetje Riesling en Moscato maken hem nog
expressiever.

TB1A17

27,62 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
33,42 € incl. BTW

Cava

Cava Naveran Método Tradicional

Magnum Brut Espécial
Barcelona - Spanje

Lichtgele kleur.
Verfijnde smaak, vol maar toch zeer droog en fris.
Elegant en fruitig met een lange afdronk.

20,85 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW

TB2A17

25,23 € incl. BTW

magnum
Kaapse Vonkel
Simonsig Brut Magnum

Méthode Cap Classique Brut
Stellenbosch- Zuid Afrika
De eerste en de beste!
Talloze malen bekroond in Zuid-Afrika en daarbuiten.
Rijke aroma’s van noten en citrusvruchten, biscuit en geroosterd
brood in de neus.
Romige mousse, volle en tegelijk complexe smaak.
Klassieker uit de Nieuwe Wereld.

29,46 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
35,65 € incl. BTW

TB3A17

Franciacorta

Monte Rossa Prima Cuvée

Brut Magnum
Lombardije - Italië

Champagne

Charles Simon

Brut Suprême Magnum
Champagne - Frankrijk

Karaktervol met een geweldige textuur, soepel en
Fiin en delicaat.
zacht. Prachtige bubbels uit het noorden van Italie,
Geuren van witte vruchten zoals appel, peer en
gemaakt op dezelfde manier als Champagne.
perzik, alsook hazelnoot en amandel, mooi omlijst
Topkwaliteit!
door aroma’s van boter en geroosterde brioche.
Een minerale wijn, soepel en verfrissend.

45,59 €

TB4A17

verpakking inbegrepen
excl. BTW
55,16 € incl. BTW

magnum

47,99 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW

TB5A17

58,07 € incl. BTW

THINK BIG
GRATIS gepersonaliseerd

Rioja

2013 Medrano Irazu

Crianza Magnum Tempranillo
Rioja Alavesa - Spanje
Bloedrode kleur, een heerlijke neus van specerijen en koffie.
Een smaak, krachtig en rond met een ronde finale.
Mooi houtgerijpt.

21,84 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
26,43 € incl. BTW

TB6A17

Abruzzo

Bordeaux

2014 Cantine Mucci Santo Stefano

Magnum Montepulciano d’Abruzzo
Abruzzo - Italië
Zuiders warm en zwoel karakter. Bosvruchten, zwarte
pruim en een vleugje kruidigheid. Een vleugje vanille
begeleidt de lange sappige afdronk. Een klassewijn van
een vriendelijke druif die, dankzij zijn innemend karakter,
een breed publiek weet te bekoren.
AWARDS: Silver Medal (Zilveren Medaille) @ China Wine
& Spirts Awards - Hong Kong 2015; Double Gold (dubbel
goud) @ Sakura Japan Women’s Wine Award - Japan

TB8A17

36,33 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
43,96 € incl. BTW

BOX

2015 Château Vieux Chantecaille

Magnum Grand Cru SaintEmilion
Bordeaux - Frankrijk
Zeer diep en helder kersenrood.
De neus onthult zwart fruit met licht
geroosterde toetsen. De smaak is
zijdezacht en evolueert elegant en fijn.
Lange en harmonieuze afdronk.

39,67 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW

TB7A17

48,00 € incl. BTW

magnum

met uw logo

Toscane

2016 Podere Le Berne

Vino Nobile di Montepulciano Magnum
Toscane - Italië

Elegante wijn met een robijn tot granaat rode kleur. Aanhoudend boeket
met hints van viooltjes, rode vruchten, leder, tabak en een vleugje kaneel.
Een mooi gestructureerde rode wijn met een lange, fluwelige afdronk.
Klassieker die kan ingezet worden bij verschillende vleesgerechten.

39,70 €

verpakking inbegrepen
excl. BTW
48,04 € incl. BTW

TB9A17

WIJN MAG LEKKER ZIJN

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:

www.hetwijnhuis.be

Info: klantenservice@hetwijnhuis.be

