
WIJNACTIE
Bent u een wijnliefhebber? Wilt u een mooi kerstgeschenk

 of een leuk verjaardagscadeau geven?
Bestel dan nu een doos van 6 flessen goede wijn. Met uw aankoop

 ondersteunt u pilotenechtpaar Rembrand en Margreet Rodenburg in Oeganda.

Steun het echtpaar Rodenburg-Geluk, koop heerlijke wijn!

Deze witte wijn is gemaakt van 100% Chardonnay. 
Deze druif komt van origine uit de Bourgogne, 
maar wordt inmiddels wereldwijd
aangeplant. Het is een druif die zich 
makkelijk aanpast aan het klimaat en garant 
staat voor wijnen met zachte zuren en 
een crèmig mondgevoel.een crèmig mondgevoel.

Land van herkomst : Frankrijk

Deze rode wijn is gemaakt van 100% Merlot. 
Deze druif komt van origine uit de Bordeaux, 
maar wordt inmiddels wereldwijd aangeplant.
Merlot heeft aroma’s van zwarte bosvruchten 
en staat garant voor wijnen met een zachte 
smaak, zonder harde zuren of tannines.

Land van herkomst : FrankrijkLand van herkomst : Frankrijk

doos met 6 flessen
voor maar

 € 38,=

De Salento Rosso Ambasciatori van 
Cantina Sampietrana is gemaakt
van Negroamaro en Malvasia Nera, twee inheemse 
druiven uit de hak van Italië (Puglia). De wijn 
kenmerkt zich door de aroma’s van rijp, 
zondoorstoofd fruit, specerijen 
en zachte tannines. Een heerlijke wijn bij gegrild en zachte tannines. Een heerlijke wijn bij gegrild 
rood vlees, maar ook voor bij de borrel.

Land van herkomst: Italië

Altana Bianco is een frisse en fruitige witte 
wijn met stuivende aroma’s van witte bloemen, 
perzik en peer. Doet denken
aan een Sauvignon Blanc, maar dan met 
rijper wit fruit. Breed toegankelijke, 
uitstekende Italiaanse borrelwijn.

Land van herkomst: ItaliëLand van herkomst: Italië

Deze rode wijn is gemaakt van 100% Syrah, 
ook wel bekend als Shiraz. De druif komt van 
origine uit het Midden-Oosten, maar werd vooral 
bekend door de aanplanting in het Rhône-dal
(Frankrijk). De Syrah-druif geeft stevige, 
peperachtige wijnen met aroma’s van zwarte bessen, 
tabak, drop en zwarte olijf.Syrah heeft een diepe tabak, drop en zwarte olijf.Syrah heeft een diepe 
donkerrode kleur en is steviger in structuur 
dan een Merlot.

Land van herkomst: Frankrijk

Feestelijke combinatie van
de genoemde soorten wijn.
in een doos van 6.
Leuk om te proberen en
leuk om weg te geven!

WIJNASSORTIE


