Relatiegeschenken
en Kerstpakketten

Beste wijnliefhebber,
De tijd van de relatiegeschenken en de kerstpakketten komt er weer aan.
Daarom hebben wij voor u al een aantal pakketten samengesteld zodat u
een idee krijgt van de mogelijkheden die wij bieden. Dit zijn slechts suggesties,
omdat u natuurlijk ook uw eigen pakket kunt samenstellen uit ons uitgebreide
assortiment. Deze beslaat wijn uit alle windstreken, wijnglazen, olijfoliën,
handgeblazen oliekannetjes, elektrische kurkentrekkers, my wine record
(= boek om uw etiketten te bewaren) en kristallen karaffen.

Waarom zou u uw relatiegeschenk of kerstpakket
bij ons bestellen?
3 Goede & persoonlijke service
3 Exclusieve wijnen door eigen import
3 Uitgebreid assortiment
3 Ruime keuze uit biologische wijnen
3 Voorproeven van uw keuze
3 Advies op maat
3 Snelle levertijd
3 Door ons laten verzenden van uw pakketten
3 Extra korting bij vroegtijdig bestellen
3 Toevoegen eigen cadeau of brief mogelijk

Om u extra tegemoet te komen, willen we u graag een extra korting aanbieden indien
u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
10% korting bij het doorgeven van uw bestelling voor 1 december
5% korting bij een besteding boven de € 500,10% korting bij een besteding boven de € 1.250,Bovenstaande korting is niet in combinatie geldig.

Alle vermelde prijzen in deze uitgave zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten.
Graag willen we u eraan herinneren dat aan het eind van de maand december de drukte enorm
wordt. Hierdoor kan het voorkomen dat artikelen niet meer voorradig zijn en ook niet meer op
tijd aangevuld kunnen worden. Hierdoor is tijdig bestellen geen overbodige luxe.
Graag zien wij uw bestelling tegemoet.
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Genieten van Garnacha
€ 13,95
Garnacha rosado & Garnacha tinto van Nereo uit Spanje.
Garnacha, zoals de Spanjaarden de grenache noemen,
is een verleidelijke druif met veel karakter. De rosé heeft
veel fruit en kruidigheid, de rode is vol, heeft tonen
van kersen, koffie en een hint van leer.

Aangenaam Australisch
€ 17,95
Chardonnay en Shiraz/Cabernet Sauvignon The Trophy
van Walter Clappis uit Australië.
Walter Clappis is de enige wijnmaker die ooit 3 keer de
Dan Murphy Trophy heeft gewonnen. Deze rode en witte wijn
zijn dan ook een eerbetoon aan Australië en zijn Tropheeën,
smaakvol zoals het hoort.

Sensationele Saumarez
€ 18,50
S’ wit en S’ rood van Domaine de Saumarez uit Frankrijk.
Dit jonge wijndomein werkt geheel biologisch. De witte S’ is
zeer elegant, verfijnd en geeft veel plezier. De rode is klassiek
frans met een modern tintje. Vol, kruidig, complex maar wel
toegankelijk en nu al drinkbaar.
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Gevaarlijk Goed
€ 18,95
Leopard wit en Leopard rood van Ayama uit Zuid-Afrika.
Ayama is een winery dat zich bevind in Voor Paardeburg (Paarl)
midden in een natuurgebied. In dit natuurgebied bevinden zich
ook bavianen, steenbok en luipaarden. Vandaar de verwijzing
op het etiket, maar deze wijnen zijn dan ook gevaarlijk lekker!

Verfrissend Verdejo
€ 20,95
Cotoval, Lacho en Chameling van Casto Pequeño uit Spanje.
Drie verrassende frisse witte wijnen uit het wijngebied Rueda
welke in het hart van Spanje ligt. Allen zijn gemaakt van
de verdejo druif. De Cotoval en Chamelin 100% en de Lacho
in combinatie met de sauvignon blanc. Alle drie representeren
de droge, exotische stijl waar dit gebied bekend om staat.

Dynamisch Duo
€ 20,95
Baboon’s Back Shiraz van Ayama en een blok Brix medium dark
chocolade (60%).
Deze shiraz wordt gemaakt van druiven die hoog op de berg staan
(700 meter). Wanneer de bavianen (zie ook omschrijving Gevaarlijk
Goed) met zijn allen richting te wijngaard gaan, weten ze dat de
druiven rijp zijn en er snel geplukt dient te worden. Brix heeft een
speciale chocolade ontwikkeld die geen bittere nasmaak heeft,
deze medium dark vormt een harmonie met de shiraz van Ayama.
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Rasechte Reserva’s
€ 20,95
Chardonnay Reserva en Carmenere-Syrah Reserva van
Toro de Piedra uit Chili.
Deze twee Reserva’s komen uit de Maule Valley in Chili.
Hoge kwaliteit druiven met veel finesse en fijne zuren krijgen
een lange houtrijping waardoor dit zeer verfijdne wijnen zijn.
Veel smaak en lengte typeren deze Reserva’s, de kracht van
de stier is te proeven.

Fantastische Friulano’s
€ 22,00
Friulano en Merlot van Zorzon uit Italië.
Friulano is het gebied ten noord-oosten van Venetië. De wijnen
die ze hier maken is met geen ander te vergelijken. Ze hebben
er zelfs hun eigen druif; de friulano. Deze moet je eens in je
leven gedronken hebben. De rode wijn is vol en zeer complex.
Nu al drinkbaar maar zal de komende jaren zeker beter worden.

Eerlijke Eenvoud
€ 23,95
Spaanse olijfolie en handgeblazen oliekan.
Mooie volle grassige Spaanse olijfolie die zo op tafel gezet
kan worden. U hoeft niets meer met deze olie te doen.
Het lekkerste om zo op het bord te doen. Voor de presentatie
deze handgeblazen glazen oliekan. Door het gleufje in
de tuit loopt de bekende druppel weer terug in het flesje.
Handigheid; het kannetje is vaatwasbestendig.
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Siciliaanse Schonen
€ 26,50
Helios wit en rood van di Giovanna uit Italië.
Deze twee topcuvée’s van het biologische wijnhuis di Giovanna is
waarschijnlijk het beste wat Sicilië qua wijn te bieden heeft. Deze
familie maakt reeds wijn sinds 1860 en weet onderhand wel hoe
dat moet. De witte is complex, fris en stuivend. De rode vol en
rond. Beide wijnen kunnen nu gedronken worden maar vergaan
met de jaren zeker niet.

Groot Genot
€ 27,95
Casar de Burbia & Hombros van het wijnhuis Casar de Burbia
uit Spanje.
Casar de Burbia ligt in het wijngebied Bierzo, wat zich in het
noord-westen van Spanje bevind. In dit gebied hebben ze
de mencia druif, welke verder nergens in Europa voorkomt.
Hombros betekend ook wel ‘schouders’, deze wijn is dan
ook gemaakt van druiven van de bovenste helft van de tros.
Deze hebben net iets meer zon gehad en daardoor is de wijn
ook voller en ronder. Robert Parker waardeerde deze wijnen
met respectievelijk 90 en 91 punten.

Portugese Parels
€ 28,50
Loureiro Espumante reserva & Vinhao Espumante reserva van
Afros uit Portugal.
“Parels” dat is waar de Vinho Verde om bekend staat, een lichte
sprankeling in hun normale witte wijn. Afros werkt geheel biodynamisch.
Dit betekend dat ze behalve biologisch (geen chemische bestrijdingsmiddelen) ook o.a. rekening houden met de stand van de maan en de
sterren. De Portugese parels welke wij voor u hebben geselecteerd zijn
volgens dezelfde methode gemaakt als in de champagne, alleen zijn hier
inheemse Portugese druiven gebruikt (voor de witte loureiro en de rode
vinhao). Het niveau is zeker gelijk aan die van champagne, zo niet beter!
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Prachtige Port
20 Years old Tawny € 29,50
of Tasting Pack à € 17,50
Butler Nephew & Co maakt port van het hoogste nivo.
Zijn 20 jaar oude tawny zit in een prachtige geschenkverpakking.
Wilt u iemand verrassen met onbekende smaken? Kies dan
voor het tasting pakket, hierin zit een 7 jaar oude Tawny Reserve,
een 10 jaar oude witte port en 20 jaar oude Tawny.

Weergaloos Walz
€ 36,50
Pinot Noir Blanc de Noir, Spätburgunder ’Holzfass’
& Spätburgunder ‘Alte Reben’ van Weingut Walz
uit Duitsland.
Die keer pinot noir uit het zuiden van Baden net voor Zwitserland.
De Blanc de Noir is een witte wijn gemaakt van de pinot noir.
Deze wijn diende eigenlijk als basis voor de betere bubbelwijn,
maar voordat dit procedée zou gaan beginnen bleek het eigenlijk
zonde te ijn nog iets aan deze wijn te veranderen. Wij deelden deze
mening en namen hem gauw op in ons assortiment. De Holzfass is
een pinot noir die op grote oude houten vaten van 1000 liter rijpt
en hierdoor complexiteit krijgt. De Alte Reben is zoals de naam al
aangeeft gemaakt van zeer oude wijnstokken. Hier geen houtrijping,
maar een intens volle fruitsmaak.

Grand Cru
€ 39,50
Champagne Grande Réserve 2007 Brut, Grand Cru
van Michel Genet & twee champagne flutes van het
Oostenrijkse huis Spiegelau.
Deze blanc de blanc is 100% gemaakt van chardonnay
druiven welke de grand cru status hebben. Deze champagne
ligt minimaal drie jaar te rijpen waardoor de geur zeer floraal
is en qua smaak zeer vol. Kortom: een champagne zoals
champagne behoort te zijn.
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Bijzonder Bio-dynamisch
€ 39,95
Grauburgunder Vierlig Brut, Edelgräfler wit & rood van Weingut
Zähringer uit Duitsland
De Brut wordt volgens de champagne methode gemaakt alleen gebruikt
men nu het sap van de eiswijn van dezelfde druif voor de 2e gisting
(waardoor de bubbels ontstaan). Deze methode is zeer uniek en hierdoor krijgt de Brut meer fruit in de geur en smaak wat zeer uniek is.
Deze Brut wordt gecomplementeerd door de Edelgräfler wijnen.
Beiden een mix van lokale druiven, denk aan gutedel, johanniter,
spätburgunder, regent of cabernet cortes. Deze druiven geven
een mooie elegantie met toch veel smaak. Ter aanvulling: Weingut
Zähringer werkt volledig biodynamisch en is Demeter gecertificeerd.

Machtig Maconnais
€ 39,95
Macon-Péronne, Viré-Clessé & Pinot Noir van Domaine
des Gandines uit Frankrijk.
Drie heerlijke Bourgogne’s uit de buurt van Macon.
De bodem bestaat hier voornamenlijk uit leisteen waardoor
je frisse mineralige wijnen krijgt. Dit in combinatie met een
gezonde dosis houtlagering geeft een complexe, maar niet
vermoeiende, wijn uit de Bourgogne.

Veronese Verleiding
€ 39,95
Il Lugana, Il Chiaretto, Il Gropello & Cap del Priu
van San Giovanni uit Italië.
Het wijnhuis San Giovanni ligt aan de zuid-west kant van het
Gardameer. Zij produceren klassieke regionale wijnen waarvan
dit pakket een aspiegeling is. De druiven die hier gebruikt worden
zijn o.a.; torbiana, gropello, marzemino & barbera. Hoe traditioneel
kan het zijn. De witte is sappig met veel fruit, de rosé is rozen en
framboos, de gropello kan vergeleken worden met een cru uit de
Beaujolais en de cap del priu is vol en krachtig. Kortom: voor elk
wat wils en toch uniek.
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Pracht & Praal
€ 50,Quartilho branco & tinto van Casal Branco uit Portugal samen
met een glassierraad voor de dame.
Typisch portugese wijnen, de witte is gemaakt van de Fernoa Pires
druif. Zeer elegant, sappig met een lange lengte. Heerlijk om zo
te drinken, maar ook goed bij vele visgerechten. De rode is van
de Petit Verdot en Alicante Bouschet. Volle chocolade tonen met
zwart fruit, zachte tanninen en veel lengte. Een echte winterse wijn.
Het glassierraad is van Anoek de Wit .. zie www.anoekart.nl.
Dit sierraad kan aangepast worden op maat, kleur of andere wensen.
Dus altijd goed!

Bijzondere Bloemen
€ 46,Vaas met verse bloemen in combinatie met de Espumante
Loureiro Reserva van Afros uit Portugal.
De bloemen zijn van hoge kwaliteit en worden gecombineerd
met bubbels van eenzelfde kwaliteit. U kunt kiezen uit een wit
of gekleurd boeket.

Ode aan Oostenrijk
€ 48,Grüner Veltliner, Grüner Veltliner Bärnreiser, Carnuntum cuvée
& Rubin van Weingut Netzl uit Oostenrijk.
Vier typische Oostenrijkse wijnen. De twee witte zijn gemaakt van
de grüner veltliner druif. De eerste op RVS met elegante fruittonen,
de twee op eiken houten vaten en hierdoor vol en complex.
De rode zijn gemaakt van de zweigelt, waarbij de Carnuntum
cuvée een mix is met de blaufränkisch. De Rubin is 100% zweigelt
maar dan wel de oude stokken en hierdoor zeer vol van smaak.
Dit pakket is onbekend, maar zeker niet onbemind.
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Toscaanse Topper
€ 48,50
Sòdole & VigneRè van Guicciardini Strozzi uit Italië.
Twee toppers uit Toscane. De Sòdole komt uit San Gimignano, het hart
van Toscane. Gemaakt van 100% Sangiovese druif en is de beste in
zijn soort van ons assortiment. Zijn broer de VigneRè wordt gemaakt
bij Toscane aan de kust. Ook wel een Bolgheri Superiore genoemd.
Deze wijn wordt in de volksmond een Super Tuscan genoemd.
Waarom? Omdat hij tot de beste uit dit gebied behoord, maar doordat
aan de kust de druif cabernet sauvignon het het beste doet is hij hiervan
gemaakt. Deze druif mag van origine niet in een Toscaanse wijn zitten.
Vandaar Bolgheri met de volksnaam: Super Tuscan.
Beide wijnen kunnen nu gedronken worden, maar over 10 jaar ook.

Bijzondere Bloemen XL
€ 80,Grote vaas met verse bloemen in combinatie
met de Roble en Crianza van Entrecastillos uit Spanje.
De bloemen zijn van hoge kwaliteit en worden
gecombineerd met rode wijn van eenzelfde kwaliteit.
U kunt kiezen uit een wit of gekleurd boeket.

Veronese Verleiding XL
€ 66,50
Dit uitgebreide pakket van Veronese Verleiding bevat een tweetal
extra wijnen van San Giovanni, te weten: Reis en San Gioan.
De Reis is een riesling, maar dan van de ‘oude stempel’. Een paar
jaar gerijpt, waardoor de wijn meer belegen wordt en er andere
smaken zijn ontstaan. Voor de liefhebber is deze wijn een ware
ontdekkingsreis. De San Gioan is hun paradepaardje in rood en is
zeer gelimiteerd. Gemaakt van de Cabernet Sauvignon en Gropello,
nieuwe houten vaten, laag rendiment etc… zeer complex en kan lang
bewaard worden.
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Groot Genot XL
€ 58,50
Dit uitgebreide pakket van Groot Genot bevat een tweetal extra wijnen van Casar
de Burbia, te weten: Casar de Burbia wit en de Tebaida.
Zie ook Groot Genot. De Casar de Burbia wit is een nieuwe wijn van dit huis. De druif is de Godello.
Deze druif geeft een florale geur aan de wijn, de smaak is rond en sappig met veel lengte. Complex,
maar wel toegankelijk. De Tebaida is het paradepaardje van dit wijnhuis. Gemaakt van 80 - 120 jaar
oude stokken met de mencia druif. Lage opbrangsten en een lange rijping op nieuwe houten vaten
van Frans eiken. De Tebaida wordt elk jaar tot de besten uit dit gebied gerekend en Robert Parker
waardeerde deze wijn met 92 punten! Kan nu gedronken worden, maar wordt alleen maar beter.
Als u er vanaf kunt blijven is 25 jaar in de kelder ook geen probleem.

Aangenaam Australisch XL
€ 66,Dit uitgebreide pakker van Aangenaam Australisch bevat een viertal extra wijnen van Walter Clappis, te weten: Semillon-Chardonnay Moonvine, Shiraz-Cabernet Moonvine, ViognierChardonnay The Hedonist, Shiraz The Hedonist.
Walter Clappis maakt drie stylen van wijn. The Trophy serie geeft de algemene smaak van Australië
zeer goed weer tegen een goede prijs. The Moonvine serie is meer karakteristiek en geeft het
lokale karakter goed weer. The Hedonist daarintegen is de top-line en is het beste van het beste.
De Shiraz is zelf uitgeroepen tot best geëxporteerde shiraz van Australië. Dat moet genoeg zeggen!

Weergaloos Walz XL
€ 79,50
Dit uitgebreide pakket van Weergaloos Walz bevat een drietal extra wijnen van Weingut Walz,
te weten: Gutedel, Gutedel Beerenauslese en de Spätburgunder Römerber.
De gutedel is de druif waarvan deze twee witte wijnen zijn gemaakt. Deze druif vindt u alleen in dit
deel van Duitsland en nergens anders. De droge variant is zeer fruitig en fris, de beerenauslese is de
zoete tegenhanger. Door het late oogsten verkrijgt men overrijpe druiven met een hoog suikergehalte.
Doordat niet alle suikers vergisten heeft deze wijn een natuurlijke zoetheid. Heerlijk bij dessert van
vers fruit (doordat de wijn niet mierzoet is), maar ook bij diverse zachte kazen. De Spätburgunder
Römerberg is het parade paardje van Weingut Walz. Gemaakt van de druiven uit de beste wijngaard,
de Römerberg (een steile helling, gelegen op het zuiden). Voor deze wijn nieuwe franse barriques van
de hoogste kwaliteit. De wijn kan zich meten met de betere bourgognes!
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Lekr meets 2Wines
Lekr genieten 1
€ 27,50
Bonbons gevuld met mispelblom, lekr koekjes van amandel
en zoethout, thee van Thieme en een Tawny Reserve port.
Lekr koekjes voor bij de koffie, deze zijn gemaakt van amandel
en zoethout. Onze patissier heeft de bonbons gemaakt van pure
chocolade en gevuld met mispelblom. De thee komt van Thieme
en is door ons speciaal geselecteerd (Groene Oolong & Traditio
nele Earl Grey) en als afsluiter een fijne Tawny Reserve van 7 jaar
oud van ons porthuis Butler Nephew & Co. Kortom: genieten.

Lekr genieten 2
€ 66,Huisgerookte zalm, spaanse olijfolie, glazen oliekan en
een witte wijn genaamd prosecco.
De zalm roken we zelf en is voor 2 personen, de olijfolie
komt uit Spanje en is vol en rond van smaak. Deze kan in het
glazen kannetje geserveerd worden op tafel (het kannetje
kan door de vaatwasser). Als bijpassende wijn voor de zalm
hebben we een witte wijn uit Venetië geselecteerd. Deze is
gemaakt van de prosecco druif. Dus een prosecco, maar dan
zonder de bubbels.

Andere mogelijkheden
We willen u graag erop wijzen dat bovenstaande voorbeelden ‘slechts’ voorbeelden zijn.
Veel meer variëteiten zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een dinerbon van Lekr, een
wijnproeverij, assortiment kazen, huisgemaakte tagliatelle met traditionele tomatensaus,
etc. etc. etc.
Is uw interesse gewekt, maar heeft u nog niet het juiste gevonden? Laat het ons weten en we
komen met een voorstel wat wel aan uw wensen voldoet.
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