
W I J N G E S C H E N K E N



Ieder jaar vraagt u zich vast weer af hoe u in 
december uw relaties gaat verrassen. Wordt
het een vrolijk gekleurde theemuts, een  
nuttig zelfhulpboekje, een roestvrijstalen 
tuinharkje of toch gewoon weer iets waar je 
iederéén blij mee maakt? Wijn!

Leidscherijnwijn heeft een aantal flessen uit  
het grote assortiment op een rijtje gezet, zo-
dat kiezen veel gemakkelijker wordt. Bedenk 
daarbij dat we elk pakket op maat kunnen 
maken met uw logo en een originele tekst 
over uw bedrijf.

RELATIEGESCHENK VERPAKKINGEN & MAATWERK

Verkrijgbaar in de kleuren 1-vaks

Uitbreiding gravure eigen ontwerp

2-vaks

Luxe cadeauzakje Wijnkisten (evt. met gravure)

€ 0,50

€ 2,95 € 4,25

€ 1,95

Standaard met wijnhuisinformatie

Eigen ontwerp

Wijnflyer

€ 0,25

€ 0,50

Alle prijzen zijn Excl. btw.



Italië staat bekend om de betoverende keu-
ken en de vaak heerlijke bijpassende wijnen. 
In het land van ‘het zoete leven’ wordt van 
ongeveer 1000 verschillende druivenrassen 
wijn gemaakt.

Wie tussen al die wijnen op zoek gaat naar 
het beste relatiegeschenk, loopt grote kans te
verdwalen. Daarom gidsen wij u naar vier 
heerlijke, toegankelijke wijnen, die staan voor
kwaliteit, intensiteit en creativiteit. Net als 
uw bedrijf, waarschijnlijk.

ITALIAANSE WIJNGESCHENKEN



COLLE CORVIANO CORTE MAJOLICOLLE CORVIANO CORTE MAJOLI
PINOT GRIGIO D.O.C.

€ 7,40 € 8,25€ 7,40 € 12,35

VALPOLICELLAMONTEPULCIANO RIPASSO SUPERIORE

De Pinot Grigio is in de geur 
fris en fruitig. Je herkent rijpe 
appels en peren. De afdronk is 
rond met wat kruiden en licht 
florale toets.

Een mooie helderrode kleur 
en in de neus is duidelijk het 
jonge rode fruit te herkennen. 
In de mond fruitig, rijk en een 
heerlijke frisse afdronk.

De overgebleven gistrestanten 
van Amarone worden bij deze 
Ripasso gevoegd en geeft de 
wijn meer kleur, smaak en 
body.

De Montepulciano is een wijn 
die “op het fruit is gemaakt”. 
Een uitdrukking die wij gebrui-
ken om aan te geven dat het 
een hele fruitige rode wijn is. 

Naam Naam NaamNaam

Herkomst

Herkomst Herkomst

Herkomst

Druivensoort Druivensoort DruivensoortDruivensoort

Colle Corviano Corte Majoli Corte MajoliColle Corviano

Italie - Abruzzen

Italie - Veneto Italie - Veneto

Italie - Abruzzen

100% Pinot Grigio 60% Corvina
20% Rondinella
10% Corvinone

70% Corvina
20% Rondinella
10% Corvinone

100% Montepulciano

Alle prijzen zijn Excl. btw.Alle prijzen zijn Excl. btw.



Frankrijk is zonder twijfel nog altijd het be-
roemdste wijnland ter wereld. Er zijn talloze
wijnhuizen van enorme naam en faam. Voor 
veel wijnmakers buiten Frankrijk is het land 
nog steeds hét grote voorbeeld.

Wij hebben gekozen voor een Franse wijnpro-
ducent met het Terra Vitis keurmerk. Domai-
ne Preignes le Neuf maakt wijnen met veel 
respect voor mens, natuur en milieu. Voor 
ons is dat belangrijk, hoewel we nóg sterker 
hechten aan de kwaliteit van de wijnen. En 
deze zijn heerlijk!

FRANSE WIJNGESCHENKEN

PREIGNES LE NEUF PREIGNES LE NEUF
PRESTIGE CHARDONNAY PRESTIGE ROUGE

Vol van smaak met aroma’s 
van bloemen. In de neus ruik 
je honing en exotisch fruit met 
een lichte vanille toon.

Rood fruit, niet te zwaar en 
zacht van smaak met een tikje 
kruidigheid. Daarnaast ook een 
mooie lichte houttoon. 

Naam Naam

Druivensoort Druivensoort

Preignes le Neuf Preignes le Neuf

100% Chardonnay 60% Cabernet Sauv.
40% Merlot

Herkomst

HerkomstFrankrijk - Pays d’OC

Frankrijk - Pays d’OC

€ 6,95 € 6,95

Alle prijzen zijn Excl. btw.



Jan van Riebeeck plantte in 1656 de eerste  
wijnstokken in Zuid-Afrika. Met hem begon dus 
de wijncultuur in dat land. Voor een winkel in 
het huis waar Jan een tijdje gewoond heeft, zijn  
Zuid-Afrikaanse wijnen vanzelfsprekend belangrijk.

In deze brochure wijzen we u graag op de wij-
nen van de Bourgondische Zuid-Afrikaan James  
McKenzie, die voor schappelijke prijzen de meest 
verrukkelijke wijnen maakt. James is regelmatig bij 
ons in de winkel om over zijn wijn te vertellen en 
daar spat de passie dan vanaf!

ZUID-AFRIKAANSE WIJNGESCHENKEN



SNOWMOUNTAIN NABYGELEGENSNOWMOUNTAIN NABYGELEGEN NABYGELEGENSNOWMOUNTAIN
CHARDONNAY CHENIN BLANCSYRAH MERLOT WIJNDOOSWIJNDOOS

Deze Chardonnay is rijk, romig 
maar met voldoende frisheid 
om de wijn elegant en door-
drinkbaar te houden. 

Een complexe wijn, met zeer 
veel smaak! Het is sappig, veel 
tropisch fruit, voldoende zuren 
en een lange zwoele afdronk.

Een elegante wijn met sma-
ken van zoete kersen, bessen 
en zachte smokey aromatische 
tannines. Doordat de wijn op 
het vat gerijpt is heeft de wijn 
een fluwelen afdronk.

Elegant maar geconcentreerd 
palet met rijp fruit. Intense 
geur met aantrekkelijk bessen-
fruit met een hint van kruidig-
heid.

Naam Naam NaamNaam

Herkomst Herkomst HerkomstHerkomst

Druivensoort Druivensoort DruivensoortDruivensoort

SnowMountain Nabygelegen NabygelegenSnowMountain

Zuid-Afrika Zuid-Afrika Wellington Zuid-Afrika WellingtonZuid-Afrika

100% Chardonnay 100% Chenin Blanc 100% Merlot100% Syrah

€ 8,95 € 10,25 € 1,50 € 8,25 € 8,25 € 1,50

Alle prijzen zijn Excl. btw. Alle prijzen zijn Excl. btw.



VERPAKKINGEN & MAATWERKLEIDSCHERIJNWIJN.NL GESCHENKVERPAKKING

Uitbreiding gravure eigen ontwerp

2-vaks

Wijnkisten (evt. met gravure)

€ 4,25

€ 1,95

Standaard met wijnhuisinformatie

Eigen ontwerp

Wijnflyer

€ 0,25

€ 0,50

Alle prijzen zijn Excl. btw.Alle prijzen zijn Excl. btw.

€ 1,05 € 1,65



PREIGNES LE NEUFCOLLE CORVIANO 
PRESTIGE CHARDONNAY & PRESTIGE ROUGE IN WIJNKIST 2fl.PINOT GRIGIO & MONTEPULCIANO IN WIJNDOOS 2 fl.

NaamNaam

HerkomstHerkomst

Inhoud pakketInhoud pakket

Preignes le NeufColle Corviano

Frankrijk - Pays d’OCItalie - Abruzzen

1 fles Prestige Blanc
1 fles Prestige Rouge

1 fles Pinot Grigio
1 fles Montepulciano

Totaalpakket
€ 18,50

Totaalpakket
€ 19,50

Alle prijzen zijn Excl. btw. Alle prijzen zijn Excl. btw.



SNOWMOUNTAINNABYGELEGEN
CHARDONNAY & SYRAH IN WIJNDOOS 2fl.CHENIN BLANC & MERLOT IN WIJNDOOS 2fl.

NaamNaam

Herkomst Herkomst

SnowMountainNabygelegen

Inhoud pakket Inhoud pakket

1 fles Chenin Blanc
1 fles Merlot

1 fles Chardonnay
1 fles Syrah

Zuid-Afrika - Wellington Zuid-Afrika - Wellington

€ 18,50
Totaalpakket Totaalpakket

€ 20,95

Alle prijzen zijn Excl. btw. Alle prijzen zijn Excl. btw.



VERPAKKINGEN & MAATWERK

Verkrijgbaar in de kleuren 1-vaks

Uitbreiding gravure eigen ontwerp

2-vaks

Luxe cadeauzakje Wijnkisten (evt. met gravure)

€ 0,50

€ 2,95 € 4,25

€ 1,95

Standaard met wijnhuisinformatie

Eigen ontwerp

Wijnflyer

€ 0,25

€ 0,50

CORVEZZO

BARTHO EKSTEEN

THE ARTISAN COLLECTION

HELENE DELHERY

€ 8,95

€ 24,75

€ 16,50

€ 29,95

PROSECCO SPUMANTE

DOM MCC

BEULAH MCC

CHAMPAGNE BRUT

Een fijne bubbel, aangenaam 
en harmonieus met een  
uitstekende balans tussen fruit 
en frisheid. 

Slechts 860 flessen wor-
den van deze wijn gemaakt! 
Een blend van Pinot Noir,  
Chardonnay en Pinot Meu-
nier. Tonen van vers gebakken 
brood, appel, peer, meloen en 
gedroogde abrikoos.

Een verfrissende wijn van  
zowel Chardonnay en Pinot 
Noir druiven. Inderdaad ook de 
druiven die gebruikt worden 
om Champagne te maken. 

Deze Champagne wordt 
gemaakt door Gabrielle 
Bouby, een van de weinige  
vrouwelijke kelder meesters 
in de Champagne. Verfrissend, 
fruitig, hint naar brioche en  
getoaste smaak. 

Alle prijzen zijn Excl. btw.

Alle prijzen zijn Excl. btw.



ARTISAN

NABYGELEGEN

THE FOUNDRY

CROIX DU RIVVAL

LISMORE ESTATE COLLE CORVIANO NABYGELEGEN NABYGELEGEN

OLDENBURG

€ 14,95

€ 13,95

€ 17,25

€ 17,25

€ 22,95

€ 22,95 € 22,25 € 28,95

€ 21,50

STEEN

1712

GRENACHE BLANC

BORDEAUX

CHARDONNAY MONTEPULCIANO

MAGNUM (1500ml.)
INCL. VERPAKKING INCL. VERPAKKING INCL. VERPAKKING

MAGNUM (1500ml.) MAGNUM (1500ml.)

SCARAMANGA 1712

SYRAH

- Chenin Blanc
- Houtgelagerd
- Rijk en complex

- Bordeaux blend
- 2 jaar houtlagering
- Topcuvee

- White wine of                  
the year (2018)
- Verfijnd
- Bewaarwijn

- Lussac Saint-Emillion
- 100% Merlot
- Rijp en krachtig

- Wereldklasse
- 90 punten Parker
- Inspirerend

- Cool climate
- Rhone stijl
- Stellenbosch

Alle prijzen zijn Excl. btw. Alle prijzen zijn Excl. btw.



info@leidscherijnwijn.nl                     030-7210000                     Leidscherijnwijn.nl

Prijswijzigingen voorbehouden


