
1.  Nieuwe wereld-wijn  
verpakt in ‘oude planken’

  Een ‘design-krukje’ gevuld met zes van de mooiste ‘nieuwe 
wereld’-wijnen uit ons assortiment. Leuk verpakt en leeg als 
krukje te gebruiken. Een combinatie waarmee u in hogere 
sferen kunt komen. Ons leukste geschenk op dit moment.

WWijngeschenken

€ 49,95



2. Bruisend
  Een betere mogelijkheid om uw bedrijf bruisend te presenteren is 

er volgens ons niet. Met een mousserende wijn onderstreept u het 
karakter van uw bedrijf. Door voor een Prosecco van Merotto te 
kiezen laat u zien dat u durft te kiezen voor betaalbare kwaliteit. 

Bru
iseN

d

€ 8,85

Wijngeschenken
in alle soorten  

& maten



3. Biologisch
  De zeldzame Albariño-druif uit Noord West Spanje samen 

met een geweldige Montsant. Twee biologische wijnen uit 
het innovatieve Spanje. Voor alle ondernemers die maat-
schappelijk verantwoord willen en kunnen ondernemen. 

€ 16,75

BiologisCh
Eerst proeven?

Dat kan
Een afspraak is snel gemaakt



BiologisCh

Eerst proeven?
Dat kan

Een afspraak is snel gemaakt
groot4. groot 

  ‘Think Big’ en laat zien dat u een groot gebaar kunt maken. Soms is 
dat nodig om iemand toch over de streep te trekken. Met de Primi-
tivo van Schola Sarmenti in magnumfles gaat de rest vanzelf. De 
ontvanger zal u en uw bedrijf het komende jaar niet meer vergeten. 

Kwaliteit &  
service

Bij ons 100%

€ 17,50



stijlVol5. stijlvol
  Er gaat natuurlijk niets boven Champagne van het bekende huis Duval 

Leroy, waarmee u laat zien dat u waarde hecht aan een goede traditie. 
Aan het einde van het jaar bedankt u uw klanten met iets moois van 
grote waarde. Dit is volgens ons pas echt investeren, in uw relaties. 

Iets aparts?
Met 1000 verschillende  

wijnen op voorraad
lukt dat altijd

€ 24,95
groot

Kwaliteit &  
service

Bij ons 100%



stijlVol 6. tri Colore
  De Italiaanse driekleur, dat kan natuurlijk ook in wijn.  

Een topper. Beken ook kleur met uw bedrijf en kies voor  
de italiaanse gastvrijheid en levensgenieters met deze  
geweldige wijnen van Garofoli. 

tri Colore

€ 19,95

Spoedlevering?
Wij leveren dezelfde dag!



7. Klassiek
  Een waarde die in deze nieuwe tijd toch nog steeds herkend zal 

worden. Soms is het belangrijk terug te kunnen grijpen op  
klassieke normen en waarden. Juist met deze wijnen zult u de 
juiste snaar zeker weten te raken. Bijna een statement. 

€ 53,95

KlassieK
Bezorging gewoon
bij u op de zaak



W

KlassieK

Verzendkosten
Pakketten naar uw klanten in geheel Nederland
-  ‘Royal’kist voor 1 / 2 / 3 flessen € 6,75
-   ‘Royal’kist voor 4 / 6 flessen € 8,75

informatie
- Meerprijs houten kist gevuld met houtwol: € 1,50  
- Wij bezorgen door geheel Nederland, en een groot deel van Europa.
- Pakketten zelf samenstellen kan ook, een afspraak is snel gemaakt.
- Onze solide kisten, met schuifdeksel en houtwol worden degelijk afgesloten.
- spoedlevering is onze sterke kracht; ‘s morgens gebeld, ‘s middags gereed.

Condities
- Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW 
- Jaargangswijziging en uitverkocht voorbehouden
- Betaling bij aflevering/binnen 8 dagen
- Niet betaalde goederen blijven ons eigendom

2013/2014

Bezorging gewoon
bij u op de zaak
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WIJNALMANAK

AL 5 JAAR BESTEONDER € 5,-

2011
2012


