
ZOMERPROEF!                                                                         25 juni 22 
 
Welkom op deze zomerproef in onze nieuwe speeltuin.  
 
Ontdek enkele wijnen uit ons gamma en geniet van de rust in onze tuin. 
 
Het vetgedrukt cijfer op het eind van de beschrijving,  
is een score op 5, indien beschikbaar,die de wijn krijgt op de Vivino-app.  
(Dit is geen garantie om de wijn lekker te vinden, dit is een subjectieve leidraad.) 
 
Is een bepaalde wijn jouw ding? Vul het aantal gewenste flessen, naast "ik bestel", in. 
 
Veel proefplezier! 
 
 

Witte wijnen: 
 
1. L'Audace chardonnay     6,80 €/fles     Frankrijk/Languedoc    (eigen label) 
Een fantastische neus met hinten van tropisch fruit maar ook van geel fruit. De smaak is een sensatie, vol en 
krachtig met bloemen, citrus en tropisch fruit. Prachtige volle afdronk met een hele kleine honingtoets! 3,7 
 
ik bestel  

 
2. Felix Solis Kingpin chardonnay/sauvignon/verdejo     7,80 €/fles     Spanje/La Mancha 
Félix Solís Avantis behoort tot de grootste familiewijnhuizen van Spanje en is opgericht in 1952 in de DO 
Valdepeñas, lange tijd de belangrijkste weg naar Madrid. Het wijnhuis is destijds opgericht met de meest 
moderne en uitgebreide productiefaciliteiten. In de loop der jaren is het uitgebreid naar een productieoppervlakte 
van 120.000 m2. Ze maken wijnen onder vele beroemde labels, zoals Casa Albali en San Juan. 
Afkomstig uit Castilla-La Mancha in centraal Spanje, het grootste wijnbouwgebied ter wereld. 
Aroma's:Tropisch fruit, perzik, frisse citrustonen 
In de mond: Genereuze wijn met veel fruit, zachte frisse zuren en romigheid. 3,8 
 
ik bestel  

 
3. Fijnproewer chardonnay    8,50 €/fles     Zuid-Afrika, Kaap      (eigen label) 
Deze prachtige Zuid-Afrikaan met kruidige en krachtige neus die doet denken aan anijszaad, perzikken, exotishe 
toetsen zoals ananas en passie fruit. In de mond ervaren we een elegante wijn met een mooie exotische 
fruitigheid. Het heeft een zeer mooie aciditeit. Een mooi gestructureerde wijn met een lange afdronk. Smaaklik!4 
 
ik bestel  

 
4. Jose Galo verdejo     8,8 €/fles    Spanje, Rueda 
Deze Verdejo is een elegante witte wijn uit de Rueda. Deze Verdejo heeft een heldere groenachtig gele kleur en 
het aroma is vol expressief exotisch fruit en citrus als grapefruit. Naast al dit fruit proef je fijne minerale tonen 
met een hint van anijs. Het kenmerkende verdejo bittertje maakt deze wijn compleet. Al met al een zinderend 
frisse wijn en lekker sappig. 
De gisting voor deze verdejo vindt volledig plaats in roestvrijstalen tanks met een uiterst strenge controle van de 
temperatuur tijdens de gisting. Dit om de kenmerkende eigenschappen als het fruit en frisheid van de druiven te 
bewaren en de wijn zijn finesse te geven. Om optimaal te genieten van Jose Galo Rueda Verdejo serveer je deze 
wijn het beste de 8 º C en 10 º C. Het is een fijne wijn om zo te drinken en past daarnaast perfect bij 
schelpdieren, vis, rijst, pasta en kaas. 3,8 
 
ik bestel  

 
5. Jose Galo sauvignon    8,80 €/fles     Spanje, Rueda 
Deze Sauvignon Blanc is de nieuwste Spaanse witte topwijn. Na het grote succes van de Jose Galo Verdejo en de 
Sophia Galo Rioja heeft het wijnhuis Bodegas Rueda Perez nu ook deze Sauvignon Blanc gemaakt. Vanaf 2021 
mogen er namelijk in het tegenwoordig zeer geliefde Rueda gebied ook 100% Sauvignon Blanc wijnen worden 
geproduceerd, mits deze aan de strenge DO eisen voldoen. Bodegas Rueda Perez is een van de eerste wijnhuizen 
in Rueda die aan deze kwaliteitsstandaard voldoet en een geweldige lekkere Sauvignon Blanc heeft 
geproduceerd. 
Jose Galo Rueda Sauvignon Blanc is een heldere groengele witte wijn. Geuren van rijp exotisch fruit, citrus, 
grapefruit en groen gras knallen eruit! Hij is lekker fris en crispy in de mond. Smaken van kruisbes en groene 
appel zul je direct herkennen. De rijpe toon brengt de wijn mooi in balans. Met deze prachtige Sauvignon Blanc is 
de Galo familie helemaal compleet. 3,9 
 
ik bestel  

 
 



 
6. Las Cuadras viognier/muscat     9,50 €/fles     Spanje, Costers del Segre 
De witte Las Cuadras is een sappige, moderne wijn met loepzuivere fruit- en druivenaroma’s. De viognier- en 
muscat druiven worden in de vroege en koele ochtenduren met de hand geplukt en direct naar de kelder 
gebracht. Daar gaan ze snel de koelcel in, waar ze ongeveer achtenveertig uur blijven. 
Spaanse droge witte wijn met de geur van bloemen en fris geel fruit. De soepele, frisse en evenwichtige smaak 
past heel goed bij voorgerechten met vis of koude schotels. 
Spaanse bestseller 
Costers del Segre (gelegen ten westen van Barcelona) is een herkomstbenaming die veel minder bekend is dan 
bijvoorbeeld Rioja. Maar juist buiten de gebaande paden vinden we in Spanje volop wijnen met een uitzonderlijk 
goede prijs-kwaliteitverhouding. Zoals deze wijn! 
Het klimaat in dit mooie, heuvelachtige deel van Catalonië is mediterraan, maar met continentale invloeden. Dat 
betekent warme dagen en relatief koele nachten. Ideaal voor een wijnboer die soepele, doordrinkbare en frisse 
wijnen wil maken. 3,7 
 
ik bestel  

 
7. San Marzano TR3 Pumi chardonnay/moscatello/fiano    9,60 €/fles     Italie, Puglia 
Deze TR3 Pumi is gemaakt van 80% Chardonnay, 15% Moscatello Selvatico, 5% Fiano 
San Marzano, Salento, Puglia. Het gebied is ongeveer 100 meter boven de zeespiegel en de voordelen van grote 
dagelijkse temperatuurschommelingen. De zachte bodem is ondiep, heel dun en met een goede structuur. 
Ontstelen van de druiven en cryomaceration voor een paar uur, gevolgd door een zachte persing van de draf, 
een koude bezinking voor anatural decanteren en alcoholische gisting in Franse eiken vaten. 
Een wijn die behoudt zijn organoleptische eigenschappen voor 5 jaar. 
Kleur: strogeel met goud reflecties; Aroma: bloemige noten, van perzik en delicate vanille doordringt de neus; 
Smaak: royaal in zijn elegantie, fris, delicaat en mineralen. 4,2 
 
ik bestel  

 
8. Finca Munoz chardonnay/sauvignon    9,90 €/fles     Spanje, La Mancha 
Opgericht in 1940, begon deze wijnboer als een kleine plantage van wijngaarden in de stad Noblejas, net ten 
zuiden van Madrid in wat vandaag de grootste wijnproducerende regio ter wereld is: La Mancha. De regio biedt 
ideale klimaatomstandigheden en unieke bodemeigenschappen die buitengewoon geconcentreerde en 
aromatische wijnen opleveren. 
Vin among edos y Bodegas Muñoz is vaak een van de pioniers van La Mancha die zich hebben ingezet voor 
verbeteringen in de kwaliteit en levensduur van de wijnen uit de regio en is uitgegroeid tot een belangrijke speler 
op de internationale wijnmarkten. Tegenwoordig is de derde generatie van de familie, onder leiding van 
Bienvenido Mun ̃ oz Pollo, nauw betrokken bij het maken van kwaliteitswijnen die wereldwijd worden genoten. 
Gedurende dit jaar hebben we nagedacht over hoe we van een van de meest atypische oogsten in de 
geschiedenis, zoals de periode van 2017 gekenmerkt door de droogte, naar een diametraal tegenovergestelde 
oogst ging, waar de genereuze regen en koele temperaturen de oogst hebben vertraagd en vertrokken zijn 
stempel op de wijnen waar we de komende maanden en jaren van zullen genieten. De wijnstok zet zijn cyclus 
voort tijdens een zomer met normale temperaturen en regen, zonder merkbare meteorologische ongevallen en 
ondersteund door een meer dan bevredigende waterreserve. 
De rijping vindt langzaam plaats en hoewel de rijpingsomstandigheden ideaal zijn, vochtige grond en gematigde 
temperaturen (met een hoog contrast tussen dag en nacht), bereidt de opgebouwde vertraging ons voor op een 
zeer late oogst. De eerste wijnen bevestigen een oogst van goede kwaliteit, met wijnen die minder alcoholisch en 
lichter en zuurder zijn dan eerdere jaargangen, met een overheersende frisse toon, citrus in wit en rood fruit in 
het geval van rode wijnen. 
70% Chardonnay & 30% Sauvignon Blanc. Na de oogst worden de druiven naar de wijnmakerij gebracht, waar 
ze worden gesteeld en geperst. De verkregen most ondergaat vervolgens een koude premaceratie bij 10 ° C 
gedurende vijf uur en wordt vervolgens gedurende 20 dagen gefermenteerd met inheemse gisten bij minder rond 
de 15 ° C in roestvrijstalen afzettingen. 
Kleur: schoon en helder, gouden kleur met groenachtige tinten. Neus: Intens, complex aroma van tropisch fruit 
benadrukt door ananas, mango en banaan op basis van citroensap. Smaak: In de mond is het ruim en expressief 
met een zuurgraad die het frisheid geeft met een aanhoudende fruitige afdronk. Bijpassende gerechten: Past 
perfect bij gerookte vis zoals zalm en forel; oesters en mosselen; zeevruchten zoals spinkrab, langoesten en 
kleine krab, witvis (tong, heek, tarbot), gegrilde of gebakken vis (zeebaars, zeebrasem en vergulde kop), 
salades, pasta en rijst. 3,9 
 
ik bestel  

 
9. Via Istrum viognier     11 €/fles     Bulgarije, Donau Valley 
Via Istrum Viognier, deze moeilijke variëteit vindt vergelijkbare omstandigheden op de heuvels van de Donau als 
die in Noord-Rhône en Condrieu. Lage opbrengsten, met de hand geplukte en gesorteerde druiven zorgen ervoor 
dat de elegante aroma's van wit fruit, bloemen en citrus de diepte en lange afdronk van deze indrukwekkende 
wijn benadrukken. Viognier is perfect bij hapjes en de beste aanvulling op uw zeevruchten en exotische 
gerechten. Het is de juiste keuze voor wijnkenners die op zoek zijn naar diversiteit. 3,8 
 
ik bestel  



 
10. Via Istrum reserva chardonnay     14,20 €/fles     Bulgarije, Donau Valley 
De wijngaarden van Château Burgozone liggen op een uniek terroir met steile hellingen langs de zuidelijke oever 
van de rivier Danube, naast de stad Oryahovo. De wijnbouw in Bulgarije is erg oud en zeer de moeite waard. Dit 
jonge wijnbedrijf met de meest moderne wijnkelders en vinificatie technieken kan iedereen bekoren. 
Volle Chardonnay van de Via Istrum wijnen uit de appellatie Daunau uit Bulgarije. 
Diepe gele kleur door de fermentatie in eiken vaten. Mooie toetsen van boter en toast met hinten van rijp geel 
steenfruit. Lange rijke afdronk. Combineer met rijke visschotels en kazen. 3,7 
 
ik bestel  

 
Rosé wijn: 
 
11. L'Audace rosé Cinsault     6,80 €/fles     Frankrijk, Pays d'oc   (eigen label) 
Deze mooie droge Rose heeft een frisse aromatische smaak met een lichte kruidigheid. Een zeer vriendelijke 
rosé, met de bekende Provence kleur. Geschikt voor ieder moment. Heerlijk voor op het terras of als type 
‘Huiswijn’ bij lichte gerechten.  
 
ik bestel  

 
12. El Castilla rosé bobal     7,20 €/fles     Spanje, La Mancha     
El Castilla Bobal Rosé heeft een mooie licht roze kleur. Je herkent de aroma's van fruit zoals aardbeien, bessen 
en kersen. Deze geur komt mooi overeen met de smaak. Daarnaast proef je ook wat bloemige toetsen. Deze 
rosé is mooi in balans met een mooie zuurgraad. 
Deze prachtige rosé wijn van de spraakmakende El Castilla is gemaakt van de Bobal druif. De wijngaard waar 
deze druif vandaan komt, ligt in Spanje waar de druiven veel geur en smaak ontwikkelen. De warme dagen en 
koele nachten zorgen voor een perfecte balans tussen frisheid en fruit! 3,7 
 
ik bestel  

 
13. Sans Prétention rosé syrah/grenache     8,20 €/fles     Frankrijk, Luberon 
Dit is een mooie en evenwichtig zalmkleurige wijn met aroma’s van wilde aardbeien en tijm dit ontwikkelt en 
verfrissende smaak van zoete zomerbessen en een schone afwerking een ware weerspiegeling van het terroir. De 
ultieme zomerse rosé en een genot van begin tot eind. De Luberon is een van de grote regio’s van de 
Provençaalse rosé die wijnen geeft met een benijdenswaardige precisie. Afkomstig van de Luberon streek. 
Een prachtige lichtrosé wijn met de bescheiden naam Sans Prétention (zonder pretentie). Dat hij niet uit de 
Provence komt, en net een fractie donkerder is dan zijn zuidelijke broertjes, zou de naam kunnen verklaren. 
Maar de smaak maakt alles meer dan goed. Deze wijn kan heel wat aan, vanwege de intensiteit. Hij is gemaakt 
van grenache en syrah, met mineraliteit, kruidigheid en een behoorlijke afdronk. 3,9 
 
ik bestel  

 
14. San Marzano Tramari rosé primitivo     10,60 €/fles     Italie, Puglia 
Lichtgekleurde rosé. Intens en aanhoudend aroma van mediterrane maquis, met kersen en frambozen. Een frisse 
en elegante wijn, evenwichtig in de mond. In 1962 bundelden 19 wijnboeren uit San Marzano hun krachten en 
richtten zo 'Cantine San Marzano' op. Tegenwoordig telt deze coöperatie meer dan 1200 telers en maakt het 
gebruik van moderne en technologisch geavanceerde installaties zonderafbreuk te doen aan de zeer oude 
wijntraditie van Puglia. San Marzano ligt in Puglia, in het hart van de veelgeprezen DOC 'Primitivo di 
Manduria',tussen twee zeeën (Ionische en de Adriatische Zee). De provincies Taranto en Brindisi bieden een 
landschapwaar wijngaarden en olijfbomen zij aan zij groeien op een rode ondergrond. Deze bodem en de 
Middellandse Zee terroir spelen een essentiële rol in de productie van hoogwaardige wijnen. Het klimaat is 
extreem, met moeilijke omstandigheden:droogte, vorst, Sirocco wind. Toch zorgen deze gepassioneerde 
wijnmakers ervoor dat zelfs druiven uit de oudste wijngaarden volle en elegante wijnen opleveren. 4 
 
ik bestel  

 
Rode wijnen: 
 
15. L'Audace  merlot     6,80 €/fles     Frankrijk, Languedoc     (eigen label) 
Deze Merlot heeft een intense robijn rode kleur met een paarse rand. L’ Audace Merlot is zacht en fruitig van 
smaak. Aroma's van kersen, zwarte bessen en frambozen. 
De smaak is fruitig met zwarte bessen en frambozen. 3,5 
 
ik bestel  

 
 
 
 



 
16. Felix Solis Kingpin tempranillo/cabernet/syrah    7,80 €/fles     Spanje, La mancha 
Félix Solís Avantis behoort tot de grootste familiewijnhuizen van Spanje en is opgericht in 1952 in de DO 
Valdepeñas, lange tijd de belangrijkste weg naar Madrid. Het wijnhuis is destijds opgericht met de meest 
moderne en uitgebreide productiefaciliteiten. In de loop der jaren is het uitgebreid naar een productieoppervlakte 
van 120.000 m2. Ze maken wijnen onder vele beroemde labels, zoals Casa Albali en San Juan. 
Afkomstig van wijngaarden uit Castilla-La Mancha in centraal Spanje, het grootste wijnbouwgebied ter wereld. 
Zachte, sappige wijn met veel fruit en tonen van vanille. 4 
 
ik bestel  

 
17. Le Petit Cochonnet Best Part grenache/syrah/mourvedre      8,20 €/fles    Frankrijk, Languedoc 
The best part is een blend van Grenache, Syrah & Mourvèdre die volmondig is met kruidige toetsen. 
In de neus hebben we aroma’s van bosbessen en bramen, in de mond vinden we specerijen en zoethout 
ondersteund door een houttoets. Ideaal bij een de BBQ! 3,7 
 
ik bestel  

 
18. Fijnproewer  pinotage     8,50 €/fles     Zuid-Afrika, Kaap     (eigen label) 
Deze Kaapse Fijnproewer is best uniek en onderscheid zich ten opzichte van andere pinotages. 
Zijn moderne wijnstijl met geuren van rode bessen, nootmuskaat en cacao. Het pallet herrinnerd aan 
granaatappel,vannileen geroosterde koffiebonen met zachte tannines in de afdronk.  
Heerlijk bij een Bbq! 
 
ik bestel  

 
19. Las Cuadras tempranillo     9,50 €/fles     Spanje, Catalonie 
Prachtige Catalaanse rode wijn, gemaakt van dé Spaanse topdruif tempranillo, aangevuld met garnacha. De 
tempranillo doet het heel goed in de hoger gelegen en dus koelere wijngaarden in Spanje. 
Mits goed gesnoeid – zoals bij Las Cuadras – bereikt deze druif er een perfecte rijpheid. De garnacha zorgt voor 
een kruidige smeuïgheid die heel goed samengaat met de frisheid en elegantie van de tempranillo. 
Na de oogst volgt een moderne vinificatie met aansluitend een rijping van vier maanden in grote vaten van Frans 
eikenhout. De eikengeur past mooi bij het subtiele aroma van bessenfruit. De smaak is heel toegankelijk, sappig 
en zelfs vol, maar zonder zwaar te zijn. Heerlijk bij kip, gegrild vlees of zomaar buiten de maaltijd om. 
Las Cuadras is voor ons samengesteld door de talentvolle ‘oenoloog’ Valva Martínez de Toda. In het Catalaanse 
dorpje Flix – ongeveer 150 kilometer westelijk van Barcelona – maakt zij al twaalf jaar prachtige wijnen. 
Het klimaat in dit mooie, heuvelachtige deel van Catalonië is mediterraan, maar met continentale invloeden. Dat 
betekent warme dagen en relatief koele nachten. Ideaal voor een wijnboer die soepele, doordrinkbare en frisse 
wijnen wil maken. 3,7 
 
ik bestel  

 
20. San Marzano TR3 Pumi primitivo/negroamaro/salvasia     9,60 €/fles     Italie, Puglia 
Verrukkelijke, zonovergoten rode wijn. Vol, zacht, aromatisch, rijp fruit gecombineerd met pittigheid en 
houtrijping. Wat een mooie kwaliteit voor deze prijs! 
Mooie volle, paarsrode kleur die goed blijft hangen (tranen) in het glas. Heerlijke geuren van rijpe kersen, 
pruimen, chocolade, specerijen en wat houttonen. De aanzet in de mond is vol en rijk, vurig en een beetje 
peperig, gevolgd door een sappige, zachte en lange afdronk. Je proeft als het ware het zonnige klimaat van de 
streek, waarbij de verkoelende bries van de zee voor evenwicht zorgt. 
De TR3 Pumi rosso past erg goed bij rood vlees, geroosterde vleesgerechten en rijpe kazen. Denk aan een 
heerlijk, met kruidenolie besprenkelde ribeye van de grill. Of geroosterde lam met knoflook en rozemarijn. 
Eigenlijk prima bij een BBQ dus ook. 
De TR3 Pumi rosso van Feudi di San Marzano is een zeer mooi geslaagde combinatie van de lokale druivenrassen 
Primitivo (zachte textuur), Negroamaro (kruidige tonen) en Malvasia Nera (delicate aroma’s). Geweldige druiven 
voor geweldige wijnen! 
Voortdurend is men bij wijnhuis Feudi di San Marzano op zoek naar de beste omstandigheden om deze mooie 
wijnen te produceren en te laten ouderen. 3,9 
 
ik bestel  

 
21. Finca Munoz merlot/syrah/tempranillo/tintilla     9,90 €/fles     Spanje, Calchaqui Valley 
Intense kersenrode wijn met krachtige aroma's van rood bessenfruit gecombineerd met warme tonen van 
eikenhout. Romig, zacht en aanhoudend in de smaak met houtomlijst-fruit en een lichte rokerige kruidigheid. 
Gouden medaille - Berlinner Wein Trophy 2017 Duitsland (vintage 2016), 88 punten - Peñín Guide 2017 (vintage 
2015), Quadis Tinto 2016 - Gouden medaille tijdens de Mundus Vini Summer Edition 2017. 4 
 
ik bestel  

 
 
 



 
22. Via istrum pinot noir     10,50 €/fles     Bulgarije, Donau Valley 
Pinot Noir van Via Istrum is een droge rode wijn van een van de oudste en meest waardevolle variëteiten, 
gepopulariseerd in Bourgondië en vond een geschikt klimaat in Noord-Bulgarije langs de rivier de Donau. 
Gemaakt van met de hand geplukte druiven, met verminderde opbrengsten, is de wijn het resultaat van het 
mengen van verschillende klonen, wat bijdraagt aan de complexiteit en diepte. 
Met delicate aroma's van rood en zwart fruit en kruiden, kan deze elegante wijn gecombineerd worden met uw 
vis, gevogelte en vegetarische gerechten. Het kan licht gekoeld worden geserveerd zonder van smaak te 
veranderen. 3,9 
 
ik bestel  

 
23. Via Istrum cuvéé Philippe cabernet/merlot/syrah    14,20 €/fles     Bulgarije, Donau Valley 
Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah. 
Met een rijping op eiken vaten gedurende 12 à 15 maanden geeft dit een vol maar evenwichtig geheel. 
Aroma's van kruiden en rijp zwart fruit. In de mond zwarte kersen en braambessen met wat vanille van de 
houtrijping.  
 
ik bestel  

 
24. Pasqua Desire, Lush & ZIN  primitivo    10,50 €/fles     Italie, Puglia 
Desire Lush & Zin Primitivo Puglia is een heerlijke rode wijn met in de neus intense aroma's van pruimen, rood 
fruit, koffie, cacao en diverse kruidige tonen. De wijn is zwoel en rond, fullbodied met zachte tannines. Hij heeft 
een prachtige dieprode kleur. 
Desire Lush & Zin Primitivo Puglia is afkomstig van het wijnhuis Pasqua. De rode primitivo druiven voor deze wijn 
zijn handgeplukt en worden na de oogst met de hand ontsteelt en voorzichtig gekneusd. Daarna verblijven de 
druiven gedurende een week in een tank met lage temperatuur. Gevolgd door zes maanden houtrijping. Hierna 
wordt de wijn gebotteld. Dit proces levert een mooie wijn op met een dieprode kleur. 4,2 
 
ik bestel  

  
25. Vinyes Del Convent Mon Pare Terra Alta grenache/syrah/cabernet  24,60 €/fles    
Spanje, Catalonie 
Na een zorgvuldige selectie van de druiven in de wijngaarden, bereiken alleen de beste de bodega. De hele, met 
de hand geplukte druiven, worden in roestvrijstalen tanks gefermenteerd om zo de essentie van de variëteit en 
van het terroir te behouden. De wijn rijpt 18 maanden in eikenhouten vaten om zijn karakteristieke complexiteit 
te verkrijgen. En een verdere rust van minimaal 6 maanden in de fles maakt hem compleet! 
Intense donkerpaarse kleur die de wijn zijn structuur en rijping laat zien. Zeer mooi in de neus, aromatisch 
complex met een overvloed aan rijp zwart fruit ( blauwe pruim, zwarte kers, braambes ) kruiden en een 
balsamicotoets die een frisse toets aan het aroma geeft. Krachtig en complex in de mond , met terug veel donker 
fruit en krachtige doch zachte tannines. Mooi in balans met een lang aanhoudende afdronk. 
Lekker bij: De complexiteit en lengte van de wijn maakt deze wijn een ideale begeleider van vlees. Alle varkens- 
of rundvleesstoofschotels, pelswild, ragout van wild. 4,2 
 
ik bestel  

 
 
Zin in andere wijnen uit ons gamma? Noteer hieronder uw bestelling 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
naam  
adres  
tel & email  
 
 
leveren betaling 
afhaling  
 
Uit praktische overwegingen geven we vandaag geen bestellingen mee, dank voor uw begrip. 
 
 
 
 


