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Op deze pagina laten wij 8 suggesties van smaakvolle en veel gekochte mousserende wijnen in de winkel zien.  
Kijk op www.wijnhuisbodde.nl voor ons uitgebreide assortiment en bel of mail ons voor een cadeausuggestie op maat.

BUBBELS

Champagne 
Charles Ellner  
Qualité Extra Brut

Een heerlijke wijn als 
aperitief, bij salades of 
vis!

La Gioiosa 
Prosecco 
Valdobbiadene - 
DOC

Het is een fijne prosecco 
voor een aperitief maar 
combineert ook goed bij 
Italiaanse hapjes zoals 
salami, rauwe ham of 
bijvoorbeeld gegrilde 
groente.

Champagne 
Mandois  
Brut Origine

Erg lekker als aperitief. 
Een champagne die tot 
de top behoort.

Mistinguett  
Brut Reserva 
Cava

Een prachtig aperitief of 
in de zon op het terras.

Champagne 
Moët & Chandon 
Impérial Brut

Deze champagne drink je 
bij gerookte zalm of als 
aperitief.

Crémant  
de Bourgogne 
Brut - AOC

Crémant de Bourgogne, 
de mousserende wijn 
van topkwaliteit uit de 
Bourgogne!

Champagne 
Laurent-Perrier 
La Cuvée Brut

Heerlijk bij bijvoorbeeld 
tartaar van rauwe tonijn 
met zeekraal, oesters, 
gevogelte en de mooiste 
vissoorten.

Ferghettina  
Franciacorta  
Brut - DOCG

Heerlijk als aperitief of bij 
een uitgebreid diner met 
vrienden. Ook lekker in 
combinatie met pasta of 
rijst gerechten met vis en 
vis voorgerechten.

Frankrijk Frankrijk Frankrijk Frankrijk

FrankrijkItalië ItaliëSpanje

https://www.wijnhuisbodde.nl/moet-chandon-champagne-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mandois-champagne-brut-origine.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/cremant-de-bourgogne-brut-aoc.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/la-gioiosa-prosecco-valdobbiadene.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/champagne-laurent-perrier-la-cuvee-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mistinguett-brut-reserva-cava-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/ferghettina-franciacorta-brut-docg.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/champagne-charles-ellner-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/champagne-charles-ellner-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/la-gioiosa-prosecco-valdobbiadene.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mandois-champagne-brut-origine.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mistinguett-brut-reserva-cava-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/moet-chandon-champagne-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/cremant-de-bourgogne-brut-aoc.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/champagne-laurent-perrier-la-cuvee-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/ferghettina-franciacorta-brut-docg.html


Op deze pagina laten wij 8 suggesties van smaakvolle en veel gekochte witte wijn in de winkel zien.  
Kijk op www.wijnhuisbodde.nl voor ons uitgebreide assortiment en bel of mail ons voor een cadeausuggestie op maat.

Justin Girardin 
chardonnay - 
Bourgogne AOC

Lekker om te drinken bij 
voorgerechten, vis en 
zeevruchten. 

Bertani Lugana - 
Le Quaiare

Heerlijk bij visgerechten 
en overige ‘lichte’ 
gerechten.

Pfaffl Wien 1  
riesling grüner 
veltliner 
pinot blanc - 
Qualitätswein 
Österreich

Drink deze wijn bij witte 
en groene asperges of bij 
wienerschnitzel met een 
schijfje citroen. 

Meerlust  
chardonnay - 
Stellenbosch

Deze wijn drink je bij 
gepocheerde zalm of bij 
een salade van kip en 
avocado.

Crasto Superior 
Branco Douro - 
DOC

Drink deze wijn bij 
gestoomde kabeljauw, 
gegrilde kip of 
lamskoteletten van de 
barbecue.

Saint Clair Origin 
chardonnay - 
Marlborough

Door het mineralige 
karakter past deze wijn 
goed bij mosselen, 
venusschelpen en 
oesters.

Albarino Pazo de 
San Mauro - DO

Uitstekende combinatie 
met visgerechten, wit 
vlees en sushi maar ook 
heerlijk als aperitief.

Sebastiani 
chardonnay - 
California

Natuurlijk gaat dit 
prachtig bij vis, maar 
denk ook eens aan 
gevulde kalkoen, 
gefrituurde kip, konijn of 
een rijpe brie.

Frankrijk

Italië

Oostenrijk

Verenigde StatenZuid-Afrika Nieuw-Zeeland

SpanjePortugal

WITTE WIJNEN

https://www.wijnhuisbodde.nl/bourgogne-chardonnay-2015-aoc-justin-girardin.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/pfaffl-wien-1-riesling-gruener-veltliner-pinot-bla.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/crasto-superior-branco-douro-doc-2016.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/albarinho-pazo-de-san-mauro-do-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/meerlust-chardonnay-stellenbosch-2019.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/sebastiani-california-charonnay-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/saint-clair-marlborough-origin-chardonnay-2018.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/bertani-lugana-le-quaiare-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/bourgogne-chardonnay-2015-aoc-justin-girardin.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/bertani-lugana-le-quaiare-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/pfaffl-wien-1-riesling-gruener-veltliner-pinot-bla.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/meerlust-chardonnay-stellenbosch-2019.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/crasto-superior-branco-douro-doc-2016.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/saint-clair-marlborough-origin-chardonnay-2018.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/albarinho-pazo-de-san-mauro-do-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/sebastiani-california-charonnay-2017.html


Fleur de 
l’Amaurigue 
rosé - Côtes de 
Provence AOP

Deze Fleur rosé is mooi 
in balans en met pit! 
Heerlijk bij een visje of 
ander zomers gerecht en 
natuurlijk bij de borrel.

Crémant d’Alsace 
Gustave Lorentz - 
Rosé Brut AOC

Lekker om te drinken 
als aperitief bij verfijnde 
gerechten of charcuterie. 

Le Grand de 
l’Amaurigue  
rosé - Côtes de 
Provence AOP

Geniet van deze rosé 
als aperitief of bij 
veel Provençaalse 
gerechten. Ook een 
perfecte combinatie met 
zomersalades, lamsvlees, 
hartige taarten of 
Aziatische gerechten.

Champagne 
Charles Ellner - 
Rosé Brut

Kies voor een lunch met 
rosé champagne voor 
wat lichtere gerechten, 
zoals lichte vis, gerookte 
zalm, zeevruchten of een 
lichte pasta of salade. 

MiP Classic 
Rosé - Côtes de 
Provence AOC

Deze Classic is een 
lekkere begeleider 
van niet te zware 
mediterrane gerechtjes 
en wit vlees van de grill.

Champagne 
Mandois -  
Rosé Grande 
Réserve Brut

Erg lekker als aperitief. 

MiP Collection - 
Premium Côtes 
de Provence AOC

De MiP Collection 
drink je bij Pronçaalse 
gerechten met 
artisjokken, zwarte truffel 
en vijgen. 

Champagne 
Laurent-Perrier 
La Cuvée Rosé 
Brut

Heerlijk bij bijvoorbeeld 
op de huid gebakken 
kabeljauw met coquille 
en beurre blanc.

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

ROSÉ WIJNEN

Op deze pagina laten wij 8 suggesties van smaakvolle en veel gekochte rosé wijn in de winkel zien.  
Kijk op www.wijnhuisbodde.nl voor ons uitgebreide assortiment en bel of mail ons voor een cadeausuggestie op maat.

https://www.wijnhuisbodde.nl/champagne-charles-ellner-rose-brut-750ml.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/champagne-laurent-perrier-la-cuvee-rose-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/gustave-lorentz-cremant-dalsace-rose-brut-aoc.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/le-grand-de-lamaurigue-rose-cotes-de-provence-aop.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mip-classic-rose-2017-cotes-de-provence-aoc.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/fleur-de-lamaurigue-rose-cotes-de-provence-aop-201.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mip-collection-premium-cotes-de-provence-aoc-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mandois-champagne-rose-grande-reserve-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/fleur-de-lamaurigue-rose-cotes-de-provence-aop-201.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/gustave-lorentz-cremant-dalsace-rose-brut-aoc.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/le-grand-de-lamaurigue-rose-cotes-de-provence-aop.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/champagne-charles-ellner-rose-brut-750ml.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mip-classic-rose-2017-cotes-de-provence-aoc.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mandois-champagne-rose-grande-reserve-brut.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/mip-collection-premium-cotes-de-provence-aoc-2017.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/champagne-laurent-perrier-la-cuvee-rose-brut.html


Op deze pagina laten wij 8 suggesties van smaakvolle en veel gekochte rode wijn in de winkel zien.  
Kijk op www.wijnhuisbodde.nl voor ons uitgebreide assortiment en bel of mail ons voor een cadeausuggestie op maat.

RODE WIJNEN

Vincent Bachelet 
pinot noir - 
Bourgogne AOC

Deze wijn komt goed tot 
z’n recht bij een stoofpot. 

Bertani 
Valpolicella 
Ripasso DOC

Een pure wijn met 
natuurlijke fruitaroma’s 
die goed passen bij 
struisvogelbiefstuk 
gelakt met ahornsiroop 
of varkenshaas met 
pruimensaus.

Meerlust  
cabernet 
sauvignon - 
Stellenbosch

Ook heerlijk bij 
lamskoteletten of een 
sappige hamburger met 
cheddar. 

Crasto Superior 
Douro D.O.C.

Wij drinken deze
prachtige Crasto bij
gegrild rood vlees.

Saint Clair Origin 
pinot noir - 
Marlborough

Deze échte Nieuw 
Zeelandse pinot noir past 
ongelofelijk goed bij een 
gerecht met gerookte 
zalm!

La Petite Agnès  
garnacha samsó 
Priorat DOQ

Heerlijk bij een rood
biefsstukje of ander
vleesgerecht of paté.

Sebastiani 
zinfandel - 
California

Je drinkt deze wijn 
het beste op 14°C tot 
16°C bij gegrild vlees 
en pastagerechten met 
tomaat.

Frankrijk

Italië

Oostenrijk

Verenigde StatenZuid-Afrika Nieuw-Zeeland

SpanjePortugal

Pfaffl Wien 2  
zweigelt 
pinot noir - 
Qualitätswein 
Österreich

Drink deze heerlijke rode 
wijn bij de barbecue 
een gegrilde biefstuk 
of vleesspiezen met 
gegrilde paprika.

https://www.wijnhuisbodde.nl/crasto-superior-tinto-douro-doc-2015.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/pfaffl-wien-2-zweigelt-pinot-noir-qualitaetswein-o.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/saint-clair-marlborough-origin-pinot-noir-2018.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/bertani-valpolicella-ripasso-doc-2016.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/sebastiani-california-zinfandel-2016.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/bourgogne-pinot-noir-2015-aoc-vincent-bachelet.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/la-petite-agnes-garnacha-samso-priorat-doq-2015.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/meerlust-cabernet-sauvignon-stellenbosch-2014.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/bourgogne-pinot-noir-2015-aoc-vincent-bachelet.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/bertani-valpolicella-ripasso-doc-2016.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/meerlust-cabernet-sauvignon-stellenbosch-2014.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/crasto-superior-tinto-douro-doc-2015.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/saint-clair-marlborough-origin-pinot-noir-2018.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/la-petite-agnes-garnacha-samso-priorat-doq-2015.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/sebastiani-california-zinfandel-2016.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/pfaffl-wien-2-zweigelt-pinot-noir-qualitaetswein-o.html


Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Op deze pagina laten wij 8 suggesties van smaakvolle en veel gekochte port wijnen in de winkel zien.  
Kijk op www.wijnhuisbodde.nl voor ons uitgebreide assortiment en bel of mail ons voor een cadeausuggestie op maat.

Quinta do Bom 
Dia - Late bottled 
Vintage 2013

Drink deze port bij oude 
harde kazen of een 
dessert met chocolade.

Quinta do 
Vesuvio Vintage 
2018

Lekker met een 
volwassen blauwe kaas 
zoals Stilton. 

Quinta do Bom 
Dia - Fine White 
Porto

Lekker bij desserts met 
appel, peer, steenfruit of 
blauwschimmelkaas.

Taylor’s Late 
Bottled Vintage 
Port 2015

Zeer goed bij chocolade, 
walnoten en rijke kazen. 

Quinta do Bom 
Dia - Fine Ruby 
Porto

Ook een perfecte 
combinatie met 
verschillende soorten 
kazen of een zoet 
dessert.

Taylor’s 20 Year 
Old Tawny Port

Erg lekker bij oude 
kazen. 

Quinta do Bom 
Dia - Fine Tawny 
Port

Erg smakelijk bij zachte 
rijpe kazen, noten 
(amandel) taart, crème 
caramel of oude harde 
kaas.

Taylor’s Vintage 
Port 2000

Te serveren bij desserts 
en geweldig met 
amandelen of walnoten 
en oude kazen. 

PORT WIJNEN

https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-bom-dia-late-bottled-vintage-2013.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-bom-dia-fine-white-porto-750ml.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/taylors-late-bottled-vintage-port-2015-750ml.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-bom-dia-fine-ruby-porto.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/taylors-20-year-old-tawny-port-750ml.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-bom-dia-fine-tawny-port.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/vintage-2000-taylors.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-vesuvio-vintage-port-2018.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-bom-dia-late-bottled-vintage-2013.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-vesuvio-vintage-port-2018.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-bom-dia-fine-white-porto-750ml.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/taylors-late-bottled-vintage-port-2015-750ml.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-bom-dia-fine-ruby-porto.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/taylors-20-year-old-tawny-port-750ml.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/quinta-do-bom-dia-fine-tawny-port.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/vintage-2000-taylors.html


Verenigde Staten

SET VAN 2  
CRASTO WIJNEN

Met de Crasto  
Superior wit & Superior rood.

SET VAN 2  
BOURGOGNE WIJNEN 
De rode Vincent Bachelet  

pinot noir & de witte  
Justin Girardin chardonnay.

SET VAN 2  
SAINT CLAIR WIJNEN

Een Saint Clair witte sauvignon 
blanc & een rode pinot noir.

WIJN IN SETS VAN 2 
VERZENDEN WIJ IN EEN 

HOUTEN WIJNKKIST.

CADEAUSET VAN 2 WIJNEN

Frankrijk Portugal

Nieuw-Zeeland

SET VAN 2  
MEERLUST WIJNEN 

Een rode Meerlust Cabernet 
Sauvignon 2014 & de witte 
Meerlust chardonnay 2019.

Zuid-Afrika

SET VAN 2  
SEBASTIANI WIJNEN
De rode Sebastiani zinfandel 
& Sebastiani chardonnay uit 
Californië.

https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-bourgogne-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-saint-clair-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-crasto-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-sebastiani-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-meerlust-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-crasto-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-bourgogne-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-saint-clair-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/wijnkist-2-vaks.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/relatiegeschenken/
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-meerlust-wijnen.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-2-sebastiani-wijnen.html


SET MET 3 WIJNEN  
VAN MEERLUST

Een rode Meerlust cabernet 
sauvignon 2014 & witte 

chardonnay 2019 + de rode 
Rubicon.

SET VAN 3 CRASTO 
WIJNEN

De Crasto Superior wit  
& rood + de rode  
Reserva uit 2016.

SET VAN 3 ITALIAANSE 
WIJNEN

Een witte Bertani Le Quaiare 
Lugana & een rode Valpolicella 

Ripasso + Ferghettina 
Franchiacorta prosecco

SET VAN 3 BOURGOGNE 
WIJNEN
Vincent Bachelet Pinot Noir & 
Justin Girardin chardonnay + 
Pascal Mellenotte Crémant de 
Bourgogne

SET VAN 3 WIJNEN UIT 
CALIFORNIË

Een rode Sebastiani zinfandel & 
Sebastiani chardonnay samen 

met de Kuleto zinfandel uit 
Californië.

FrankrijkItalië

CADEAUSET VAN 3 WIJNEN

Zuid-AfrikaVerenigde Staten Portugal

WIJN IN SETS VAN 3 
VERZENDEN WIJ IN EEN 

HOUTEN WIJNKKIST.

https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-verenigde-staten.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-portugal.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-zuid-afrika.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-italie.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-frankrijk-bourgogne.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-zuid-afrika.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-portugal.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-italie.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-frankrijk-bourgogne.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/set-van-3-wijnen-verenigde-staten.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/relatiegeschenken/
https://www.wijnhuisbodde.nl/wijnkist-3-vaks.html


Blank wijnkistje voor 1 wijnfles 
inclusief houtwol tegen 

beschadigingen.

Blank wijnkistje voor 2 
wijnflessen inclusief houtwol 

tegen beschadigingen.

Luxe cadeauverpakking 
halftransparant papier 

en folie per fles.

Blank wijnkistje voor 3 flessen 
wijn inclusief houtwol tegen 

beschadigingen.

Cadeaukaartje op  
creditcard formaat 

‘Van Harte’ of ‘Dankjewel’ 
door ons geschreven.
Je kunt ook een eigen 

wenskaart of insert 
bijvoegen.

CADEAUVERPAKKING

https://www.wijnhuisbodde.nl/wijnkist-1-vak.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/wijnkist-3-vaks.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/wijnkist-2-vaks.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/wijnkist-1-vak.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/wijnkist-2-vaks.html
https://www.wijnhuisbodde.nl/wijnkist-3-vaks.html


BESTELSERVICE
Via deze catalogus kun je wijn(en) bestellen voor personeel en relaties. Je kunt dat doen door te klikken op jouw voorkeur en 
het bestelproces af te ronden. Bij het factuuradres geef je de gegevens van jouw bedrijf, bij het afleveradres de gegevens van de 
ontvanger. Wil je een kaartje ‘Dankjewel’ of ‘Van Harte’? Dan kun je dat aangeven als opmerking. Je bestelling doorgeven via mail 
of telefoon kan natuurlijk ook. Onze contactgegevens staan op de volgende bladzijde.

Je kunt jouw bestelling ophalen in de winkel of laten verzenden. Als je een enkele fles cadeau wilt doen, dan pakken we deze 
netjes in. Verzending gaat in een kartonnen ‘flesdoos’ via PostNL. Als je twee of drie flessen cadeau wilt doen, dan verzenden wij 
deze altijd in een houten wijnkistje in een kartonnen ‘omdoos’. Dat presenteert niet alleen leuk, maar ook komen de wijnen dan 
ongeschonden aan bij de ontvanger. Wij hanteren de standaard verzendkosten van PostNL.

Over het algemeen is het zo dat als je jouw bestelling op dinsdag tot en met vrijdag aan ons doorgeeft vóór 17.00 uur, de 
ontvanger het cadeau de volgende dag in huis heeft.

VOORWAARDEN
Op al onze leveringen zijn onze voorwaarden van toepassing, die vind je hier. Tenzij je het bestelproces via de site rechtstreeks 
hebt afgerond, sturen we je een factuur achteraf. De betaaltermijn is dan 14 dagen.

BEZORGSERVICE & VOORWAARDEN

Wil je op de hoogte blijven van interessant wijnnieuws, 
abonneer je dan op onze nieuwsbrief en volg ons op  

Facebook  /wijnhuisbodde & Instagram  @wijnhuisbodde

https://www.wijnhuisbodde.nl/service/general-terms-conditions/
https://www.wijnhuisbodde.nl/service/general-terms-conditions/
https://www.wijnhuisbodde.nl/service/general-terms-conditions/
https://www.facebook.com/wijnhuisbodde
https://instagram.com/wijnhuisbodde?igshid=hotigtdi9o9x


FACTURATIE
De factuur is wekelijks achteraf met een betaaltermijn van 14 dagen. 

IBAN
NL35 RABO 0320217280

KVK
62797964

CONTACTGEGEVENS WIJNHUIS BODDE
Danny Hooijberg
Zwarteweg 30 | 2121 BC Bennebroek
023 5846227 | 06 51343567
info@wijnhuisbodde.nl
www.wijnhuisbodde.nl

INFORMATIE

Wil je op de hoogte blijven van interessant wijnnieuws, 
abonneer je dan op onze nieuwsbrief en volg ons op  

Facebook  /wijnhuisbodde & Instagram  @wijnhuisbodde

https://goo.gl/maps/E1BQYWtVKzP7Nh4cA
https://goo.gl/maps/E1BQYWtVKzP7Nh4cA
https://goo.gl/maps/E1BQYWtVKzP7Nh4cA
mailto:info%40wijnhuisbodde.nl%20?subject=
http://www.wijnhuisbodde.nl 
https://www.facebook.com/wijnhuisbodde
https://instagram.com/wijnhuisbodde?igshid=hotigtdi9o9x



