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“NEUZEN IN WIJN”

Andere wijn?

PERIODE FEBRUARI 2015

Vraag geheel vrijblijvend onze
uitgebreide prijscourant aan.

EXCLUSIVITÉ

Barons de Rothschild (Lafite)
Saga “R” Rouge
Saga R Rouge is de rode versie
van een speciale selectie wijnen
(''Réserves des Barons'') die
Baron de Rothschild vroeger
graag aan vrienden en
kennissen schonk. Gemaakt van
Cabernet Sauvignon-MerloCabernet Franc.
Prijs per fles € 8,07 excl. btw

Barons de Rothschild (Lafite)
Saga “R” Blanc
Saga R Blanc is de witte versie
van een speciale selectie wijnen
(''Réserves des Barons'') die
Baron de Rothschild vroeger
graag aan vrienden en
kennissen schonk. Gemaakt van
Sauvignon, Sémillon en
Muscadelle
Prijs per fles € 8,07 excl. btw

Chateau Templiers
LaLande de Pomerol
Schitterende complexe
topklasse Lalande – de Pomerol. De druiven worden
uitsluitend met de hand
geoogst zodat een optimale
selectie van de beste druiven
mogelijk is.
Mis en Bouteilles au Château.
Prijs per fles: € 9,16 excl. btw

Minimale afname 30 flessen gesorteerd = 5 dozen à 6 flessen.
Bij elke 30 flessen 1 fl. KOKPKE Late Bottled Vintage Port GRATIS.
Orders uitsluitend doorgeven per e-mail. wijngroet@home.nl
.

NL95ABNA 0.41.56.99.819
K.V.K: 180.34868
WEBSITE: WWW.WIJNGROET.NL
EMAIL: WIJNGROET@HOME.NL

Baron de L
Pouilly Fumé
De ultieme triomf is wel de
‘Baron de L’, een unieke cuvée
van de mooiste wijnen, die
alleen in de beste jaren
geproduceerd wordt. dit is geen
wijn, dit is een belevenis die
men in stille vervoering
ondergaat.
Prijs per fles: € 46,18 excl. btw

Faustino I
Gran Reserva Tinto
Faustino is een fenomeen in de
Spaanse wijnwereld:
toonaangevend in omvang,
kwaliteit en diversiteit.
is een klassieke rode Rioja
gemaakt van tempranillo
(85%), graciano en mazuelo.
Schitterende, complete wijn
Prijs per fles: € 16,00 excl. btw

Vicar’s Choice (Saint Clair)
Sauvignon Blanc
Deze eerste klas Sauvigon
blanc komt van één enkele
wijngaard dichtbij de
steenachtige oevers van de
Marlborough Wairau rivier.
Intense aroma's van exotisch
fruit en kruisbes met
ondertonen van bessen,
citroen en mineraalheid
Prijs per fles € 10,32 excl. btw

