
GESCHENKPAKKETTEN WIJN 

Om de feestdagen goed in te zetten, kan je nu tijdelijk 2 verschilende 
pakketten verkrijgen bij ons met telkens 2 flessen wijn (1 wit & 1 rood). Ideaal 

als cadeau of om zelf van te genieten! 
Bestellen kan ter plaatse of telefonisch op het nr 03/501 41 09.

Wijnpakket 1

1 fles Jean-Luc Colombo - “Les Collines 
de Laure” - IGP Méditerrannée 2017, 

Rolle - Frankrijk

Witte wijn met hints van perzik & limoen. 
Aangename frisheid & mooie lange 

afdronk.

1 fles Urbion - Crianza - Rioja, Spanje

Levendige rode wijn met rode vruchten 
en zoete kruiden. Lange & frisse afdronk.

€30

Wijnpakket 2

1 fles Grüner Veltliner - Weingut 
Ebner-Ebenauer - Oostenrijk

Witte wijn met aroma’s van rijpe appels, 
geel fruit, meloen en verse kruiden. 

1 fles Primitivo Del Salento - Villa 
Mottura - Italië

Dieprood met uitgesproken aroma’s van 
rijp rood fruit. In de mond is hij rond en 

sappig met verleidelijke tannines.

€32



GESCHENKPAKKETTEN BUBBELS 

Wil je het extra feestelijk maken? Geen probleem!
We hebben ook 2 verschillende pakketten samengesteld met telkens 2 flessen 

bubbels. 
Bestellen kan ter plaatse of telefonisch op het nr 03/501 41 09.

BuBBelpakket 1

1 fles Cava Tresor Brut Rosé - Pere 
Ventura - Spanje

Aroma’s van grapefruit, aardbeien, 
frambozen en granaatapel. Fijne afdronk 

met verfrissende zuren.

1 fles Crémant D’Alsace Brut Millésimé 
2015 - Domaine Pierre Paul Zink - 

Frankrijk

Goudgele kleur met schittering en 
fijne pareling. Smaakt fris met fruitige 

ondertoon en florale toetsen.

€43

BuBBelpakket 2

1 fles Cava Tresor Brut Rosé - Pere 
Ventura - Spanje

Aroma’s van grapefruit, aardbeien, 
frambozen en granaatapel. Fijne afdronk 

met verfrissende zuren.

1 fles Champagne Fromentin-
Leclapart, Grand Cru - Bouzy, 

Frankrijk

Champagne met een mooie persistente 
pareling! Aroma’s van appel en 
peer worden gevolgd door een 
fris & fruitig geheel in de mond.

€53


