
Think inside the box
geef uw klanten smaak
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Party

UW GEPERSONALISEERDE WINE BOX:

Classic   DISCOVERY

Bestel ook online via onze Smaakshop:
www.hetwijnhuis .be

                   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 om 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 3 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.
Uw smaak leveren we graag aan uw zaak.



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 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! 

Verkiest u liever een houten kist of andere voorstellen al dan niet 
gepersonaliseerd, dan is dit in overleg uiteraard mogelijk!  
Opgelet: prijzen zijn inclusief geschenkdoos en exclusief BTW.

UW LOGO
UW NAAM
UW KLEUR



Feest met bubbels!
Ga het nieuwe jaar sprankelend  in met deze Party Box, alles voor  

een smakelijk feest in 1 doos van 1, 2 of 3 flessen!        

Van Cava tot Prosecco en Champagne of het volledige pakket met wit en rood, feest gegarandeerd!

Party box
Gepersonaliseerd met uw logo



Angels Cava
Cava Naveran
Clos des Angels Brut
Barcelona - Spanje
Heel natuurlijk.  
Zeer aangename en verfijnde fruitige aroma’s 
in de neus. In de mond is deze cava vol, 
romig, zacht en verfrissend tegelijk, elegant, 
fruitig en heeft een lange afdronk. 

Angelo Prosecco
Rebuli

L’Angelo Spumante Extra Dry
Veneto - Italië

Een overheerlijke fijn parelende spumante. 
Veel fruit in de neus, rond en zacht in  

de mond, perfect in afdronk.  
De assemblage van Prosecco, Chardonnay 

en Riesling geven aan deze fijn parelende 
spumante die extra finishing touch!

Champagne Grand Cru
Champagne Michel Genet

Grand Reserve
Chouilly - Frankrijk
100% Chardonnay

Prachtig evenwicht. Lange afdronk.  
Elegant, fijne parel, superlekker! In de neus 

peer en mango. Zeer aromatisch. 

Champagne Référence 
Champagne Lombard & C.
Brut Référence
Epernay - Frankrijk
40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier en 20% 
Chardonnay, een prachtig strogele kleur, 
met gouden reflecties. Hints van vanille en 
een frisse neus met een overvloed aan fijne 
aanhoudende belletjes. De smaak is lekker 
rond en fris en perfect uitgebalanceerd.

1 fles

PB1C15

PB1A15

PB1D15

PB1B15

9,94 €  
excl. BTW

12,03 € incl. BTW

10,81 €  
excl. BTW

13,08 € incl. BTW

26,80 € 
excl. BTW

32,43 € incl. BTW

30,20 €  
excl. BTW

40,18 € 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
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.

Champagne Selection
Champagne Louis de Sacy

Brut Originel
Champagne - Frankrijk

30% Chardonnay, 55% Pinot Noir & 15% Pinot Meunier 
Een prachtig lichtgele kleur, met overvloedige fijne bubbels. I 

n de neus voornamelijk gemengde aroma’s van bloemen en rijp fruit.  
In de mond voornamelijk fruit, mooi rond en uitgebalanceerd, met een aanhoudende afdronk.

2 flessen Party   box

PB2A15

PB2B15

GEPERSONALISEERD

Party   box

20,77 € 
excl. BTW

25,13 € incl. BTW

49,94 € 
excl. BTW

60,43 € incl. BTW



Party   box
Bubbles De Luxe

2013 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.  

Rijke aroma’s van noten en citrusvruchten, biscuit en geroosterd brood in de neus.  
Romige mousse, volle en tegelijk complexe smaak met aangename zuren.  

Klassiek uit de Nieuwe Wereld. 

2012 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.

Rebuli - Cuvée Oro Extra Dry - Prosecco, Moscato Rosa
Valdobbiadene - Italië

Excellente prosecco met een fijne aanzet, fruitig, aromatisch en droog. 
Zacht mondgevoel met veel expressie en extract.

3 flessen

PB3B15

Natural Bio

Domaine de Saint-Just - Yves Lambert - Crémant de Loire Rosé Brut
Loire - Frankrijk
Licht zalmroze met fijne en blijvende bubbels. De neus is subtiel met aroma’s van bloemen. In de 
mond smakelijk, fris en delicaat. Fijne belletjes met zachte kleuren. 

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.

PB3A15

Party   box
MET UW LOGO

40,36 € 
excl. BTW

48,84 € incl. BTW

42,13 € 
excl. BTW

50,98 € incl. BTW



Verras met de nieuwe wereld!
De Discovery-box geeft je een nieuw inzicht!

Maak een smaakvolle wereldreis, proef en ontdek ongelooflijke wereldse smaken!

DISCOVERY BOX
GEPERSONALISEERD MET UW LOGO



CHILE
2015 Puerto Viejo 
Carmenère - Reserva
Viña Requingua - Chili
Diep rode kleur met paarse tinten. Intense 
neus van framboos, chocolade, menthol en 
een hint van rook. Zacht en vol in de mond 
en goed gebalanceerd. 

1 FLES

DB1A15

SOUTH AFRICA
2010 Avontroodt
Zonneweelde - Special Blend
Breedekloof - Zuid-Afrika
Een duidelijk paradepaardje van  
HET WIJNHUIS waarin het beste van het 
beste verenigd is. Verleidelijke aroma’s van 
blauwe en zwarte bessen, cassis, toast, 
vanille en kruidige tonen.  
Avontroodt is mooi rond en zacht.DB1C15

ARGENTINA 
2012 Bodega y Viñedos Lanzarini

Magneta - Malbec 
Mendoza - Argentinië

Diep rode kleur met hints van violet.  
Rijpe rode vruchten met rokerige toetsen en  

een vleugje chocolade. Fruitig met een 
fluweelzacht mondgevoel en een lange afdronk.

DB1B15

AUSTRALIA 
2012 Tullymore Vineyard Selection 

Kirrihill - Cabenet sauvignon
Clare Vale - Australië

Donker robijnrood met paarse tinten. In de neus 
een mix van rode bes, zwarte kers en karamel 

met een vleugje eik. Sappig fruit in de mond met 
aroma’s van rode bes. Perfect geïntegreerde 

toetsen van Franse en Amerikaanse eik.

DB1D15

 8,92 € 
excl. BTW

10,79 € incl. BTW

14,56 € 
excl. BTW

17,62 € incl. BTW

11,90 € 
excl. BTW

14,41 € incl. BTW

15,62 € 
excl. BTW

18,91 € incl. BTW



CHILE RED & WHITE
2015 Puerto Viejo
Chardonnay - Reserve
Curico Valley - Chili
Intense neus van ananas, vanille en amandel bloesem.  
Fris in de aanzet; rond in het midden met tonen van citrus en ananas met een lange afdronk. 

2014 Puerto Viejo
Cabernet Sauvignon - Reserve
Curico Valley - Chili
Intense neus van rijpe aardbei, vanille en karamel.  
Fris en rond in de mond met verfijnde tannine die goed combineert met de licht getoaste afdronk.

SOUTH AFRICA RED & WHITE 
2013 Zonneweelde

Private Selection - Chardonnay
Breedekloof - Zuid-Afrika

De kleur van deze wijn is licht strogeel. Ananas en citrusaroma’s worden aangevuld met 
aroma’s van perzik, vanille en karamel. De aroma van hout in de neus komt terug op het palet 

en  
wordt meegenomen in de lang aanhoudende finale.

2011 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.

DISCOVERY2 FLESSEN

DB2A15

DB2B15

GEPERSONALISEERD

16,77 € 
excl. BTW

20,30 € incl. BTW

24,06 € 
excl. BTW

29,12 € incl. BTW



3 FLESSEN

SOUTH AFRICA LEOPARD SPOT RED & WHITE
2013 Ayama
Leopard - Pinotage, Shiraz, Mourvèdre - Voor Paardeberg - Zuid-Afrika
Een elegante en zeer aantrekkelijke wijn met rijpe, vlezige zwarte kersen, pruimen en chocolade 
schakeringen die worden gecombineerd met de kruidigheid en peperige aroma’s die afkomstig 
zijn van de shiraz.

2015 Ayama
Leopard - Chenin, Chardonnay, Viognier - Voor Paardeberg - Zuid-Afrika
Licht goudgeel uiterlijk.  
Delicate complexe wijn met perzik, abrikoos, honing en kruiden aroma’s.

DB3A15

NEW ZEALAND LUXURY
2015 Ra Nui

Sauvignon Blanc - Marlborough - Nieuw-Zeeland
Heldere strogele kleur. De neus toont aroma’s van citrus met noties van tropisch fruit, 

passievruchten en mango. In de mond is de tropische smaak nog duidelijker met ananas en 
peer, frisse en lange afdronk. Bekroond als beste Sauvignon ter wereld. 

2012 Haka
Pinot Noir - Marlborough - Nieuw-Zeeland

In vergelijking met Bourgogne ronder en soepeler van karakter.  
Fris en elegant en bulkend van het rood fruit.  

Zwarte kers, aardbei, lichtjes getoast en een vleugje peper. DB3B15

BOX
MET UW LOGO

30,82 € 
excl. BTW

37,30 € incl. BTW

40,61 € 
excl. BTW

49,14 € incl. BTW



Schenk stijl
Beleef de traditie met de alom bekende klassiekers. 

Deze vind je in onze Classic-box. Frankrijk en Italië zullen je verbazen  met hun klassieke elegantie.

Classic  Box
Gepersonaliseerd met uw logo



1 fles

Chianti Classico
2013 San Fabiano Calcinaia
Chianti Classico
Toscane - Italië
Gesitueerd op de heuvelflanken van  
Castellina in Chianti met een perfecte zuidwest 
oriëntatie. Topdomein! 
In het glas een assemblage van 85% 
Sangiovese met 10% Merlot en 5% Cabernet 
Sauvignon. Stevige, houtgemarkeerde neus 
en soepel in de mond.

CB1C15

Bordeaux Tradition
2014 Domaine du Claouset
Bordeaux Tradition - Merlot 100%
Bordeaux - Frankrijk
Traditionele vinificatie.  
Gedeeltelijke rijping op eiken vaten  
gedurende één jaar. Rijp rood fruit met  
een toets van truffel en een zachte afdronk.

CB1A15 CB1B15

Rioja Crianza  
2013 Bodegas Medrano Irazu

Crianza - Tempranillo
Rioja Alavesa - Spanje

Robijnrode kleur. Intense aroma’s van rijp fruit een 
toetsje vanille en aangenaam noot-achtig aroma. 

Door zijn houtrijping smaakt de wijn zeer zacht en 
geeft ruimte aan rijp fruit.

Saint-Emilion Grand Cru 
2011 Château Valade 

Saint-Emilion - Merlot, Cabernet Franc
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 
tannines: groot, rond en zeer lang. Deze wijn 

illustreert een duidelijk beheersing van eikenhout. 
Bij voorkeur vijf jaar laten liggen. CB1D15

14,05 € 
excl. BTW

17,01 € incl. BTW

7,91 €   
excl. BTW

9,58 € incl. BTW

10,46 € 
excl. BTW

12,66 € incl. BTW

17,77 € 
excl. BTW

21,51 € incl. BTW



2 flessen Classic 

Italia White And Red 
2015 Russolo
Due - Pinot Grigio 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.  Uitstekende balans en een lange afdronk. 

2015 Russolo
Due - Merlot e Cabernet Sauvignon
Friuli - Venezia Giulia - Italië
Robijnrode kleur.  
Het heeft een jonge, aangename fruitige aroma met groene noties van de Cabernet Sauvignon. 
Zacht en rond in de mond zorgen voor een mooi evenwichtige body. 

CB2A15

Graves White And Red 
2015 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. 

2013 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

GEPERSONALISEERD

17,57 € 
excl. BTW

21,27 € incl. BTW

24,46 € 
excl. BTW

29,60 € incl. BTW



3 flessen

Europa Tradition 
2013 Bodegas Medrano Irazu
Selección - Tempranillo - Rioja Alavesa - Spanje
De neus is fijn, met een vleugje van venkel, karamel en viooltjes gecombineerd met  
een vleugje koffie. De mond toont minerale sensaties en heeft een evenwichtige smaak.

2012 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. 

2015 Tinazzi Selezione di Famiglia
Corvina - Valpolicella - Italië
100% Corvina Veronese. Mooie glanzende kleur. Rood fruit en een fijne zuiderse kruidigheid. 
Soepel en gedoseerde stijl. Veel body, mooi gebalanceerd, lekker fluwelig karakter. 

CB3A15

Europa De Luxe 
2011 L’Etendard de Château Valade

Saint-Emilion Grand Cru - Merlot, Cabernet Franc - Bordeaux - Frankrijk 
12 maanden gerijpt op eikenhouten vaten. Intens donkere kleur met krachtige en  

complexe neus. De mond is lekker rond en fruitig met hints van cacao.

2014 Domaine Jean Dauvissat Père & Fils Chablis Classic
Chablis Classic - Bourgogne - Frankrijk

Deze wijn is een Hoogvlieger!  Boeiende aroma’s in de neus.  
Zowel rond als vol met een vaste minerale kern en pittige smaak. 

2012 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

Box
MET UW LOGO

30,20 € 
excl. BTW

36,54 € incl. BTW

47,03 € 
excl. BTW

56,91 € incl. BTW



Wij staan klaar om uw bestelling  
op een snelle en correcte manier te verwerken

Dank u voor uw vertrouwen.

Bestel ook online via onze Smaakshop:

www.hetwijnhuis.be


