Wijngeschenken 2020

Wie Zijn we
De Webshop Leidscherijnwijn.nl is zo’n tien jaar
geleden gestart met het lokaal verkopen van wijn in
Leidsche Rijn en directe omgeving. Vanuit een opslag
aan de Groenedijk zijn we doorgegroeid naar een
kleine maar fijne winkel aan de Zandweg in De Meern.
Daar hebben we een prachtige winkel met ruim 400
wijnen, uit alle gangbare wijnlanden en qua prijs
vanaf €5,- tot heel veel meer. Speciale focus op de
juiste prijs kwaliteit verhouding van de wijn en bijna
altijd geproduceerd door kleine familie bedrijven,
waarvan de meeste ook door ons zijn bezocht.
Na

een

carrière

als

Sommelier

in

diverse

horecagelegenheden hebben wij de nodige kennis
om de juiste wijn bij de gerechten te adviseren.
Inmiddels hebben we ook veel ervaring met het
personaliseren van relatiegeschenken. Of het nu om 1
of 1000 pakketten gaat, met of zonder verpakking, op
een adres of op verschillende adressen afgeleverd?
We regelen het graag!
Meer weten wat Leidscherijnwijn.nl voor u kan
betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact
met ons op.
Hartelijke groet,
Eric Eimers
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Wat Doen we
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 u iederéén blij mee maakt? Wijn!
Leidscherijnwijn heeft een aantal flessen uit het
grote assortiment op een rijtje gezet, zodat kiezen
veel gemakkelijker wordt. Bedenk daarbij dat we elk
pakket op maat kunnen maken met uw logo en een
originele tekst over uw bedrijf.
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MAATWERK
Geschenken
Wijnflyer met uw logo
Vanaf 50 st. - € 0,75
Wijnkist met uw gravure
1-vaks - € 5,95
2-vaks - € 6,75
3-vaks - € 7,50
Magnum - € 6,75
Magnum 2-vaks - € 7,95
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Gastvrij

ITALIE
Italië staat bekend om de betoverende keuken 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.
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Colle Corviano

Colle Corviano

Pinot Grigio

Pecorino

In de geur fris en fruitig.
U herkent rijpe appels
en peren. De afdronk is
rond met wat kruiden
en licht florale toets.

De wijn is aromatisch,
tonen van kruiden, een
hint van peer: Sappig
en mineralig in de
smaak.

€7,40 per fles

€12,80 per fles

Colle Corviano

Colle Corviano

Montepulciano

Fonte Maggio

De smaak is zeer fruitig,
een beetje kruidig maar
niet te uitgesproken
en een hint van vanille
die van de 6 maanden
houtrijping komt.

Aroma’s van wilde
bessen en een onderliggende toon van eik.
Braambessen en mooi
geïntegreerde smaken
van hazelnoot en koffie.

€7,40 per fles

€12,80 per fles

LEIDSCHERIJNWIJN.NL
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Pepi Lignana

Pepi Lignana

Vermentino

Viognier

In de neus geel fruit,
venkel en florale tonen,
in de mond een zachte
aanzet en veel rondeur,
lekker sappig met milde, mooie zuren.

De smaak is evenwichtig, mooi in balans
tussen het rijpe gele
fruit, houtrijping en de
toch nog frisse zuren.

€11,50 per fles

€20,60 per fles

Pepi Lignana

Pepi Lignana

Poggio Colombi

Il Cucchetto

Een zachte aanzet
maar de tannines zijn
zeker waarneembaar. Een wijn voor de
liefhebber van klassiek
Italiaans.

Een intens krachtige
wijn, aroma’s van kruiden, fijn rood bosfruit,
leer en peper. De
smaak is vol met een
lange afdronk..

€14,00 per fles

€20,60 per fles

LEIDSCHERIJNWIJN.NL

Corte Majoli

Corte Majoli

Valpolicella Ripasso

Amarone

Op de neus rijpe bramen, kruidnagel, tabak
en zoethout. Lekkere,
zachte en frisse smaak.

Krachtig, rijk, zeer
breed van smaak en
ietsje zoet. Zwarte kers
en cacaosmaak. Gebalanceerd en met zachte
tannines.

€12,35 per fles

€24,75 per fles

Le Ragose

Le Ragose

Valpolicella

Amarone

Deze wijn kunt u het
beste binnen twee jaar
drinken om de geur
en levendigheid ervan
ten volle te kunnen
waarderen.

Weelderige bessen
met een vleugje donkere chocolade. Dit is
een wijn van kracht en
elegantie, harmonisch
en verleidelijk.

€15,17 per fles

€41,30 per fles

LEIDSCHERIJNWIJN.NL
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Spectaculair

SPANJE
Wereldwijd is Spanje de derde grootste wijnproducent
en qua oppervlakte zelfs het grootste wijnland. En
wist u dat het grootste wijngebied ter wereld in
Spanje te vinden is? De bekendste Spaanse druif is
zonder twijfel de Tempranillo. Druiven met een dikke
schil en bovengemiddeld veel tannines. Hier worden
bijvoorbeeld de Rioja wijnen van gemaakt.
Naast de klassiekers willen we u ook graag verrassen.
We selecteerden twee wijnen gemaakt van de
Garnacha druif. Krachtig, maar goed toegankelijk
door zachte textuur en tannines.
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Finca Besaya

Finca Besaya

Rioja Crianza

Rioja Reserva

Geurige aroma’s van
bes en kers. Het rode
fruit wordt op subtiele
wijze aangevuld met
houttonen.

Rijp fruit met vanille
aroma’s van de eiken
houtlagering op de
achtergrond. Elegante,
fluwelen smaak met
fijn rood fruit en toetsen
van hout.

€8,65 per fles

€10,75 per fles

Jimenez Landi

Jimenez Landi

El Corralon

Sotorrondero

In de neus rijp rood
fruit, noten van zwart
fruit, viooltjes. Wanneer
je hem drinkt is de
wijn intens, krachtig en
full-bodied.

Krachtig, maar goed
toegankelijk door zachte textuur en tannines.
De wijn heeft een medium zuurgraad en met
kruidig rood fruit.

€13,20 per fles

€18,95 per fles

LEIDSCHERIJNWIJN.NL
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Traditioneel

FRANKRIJK

Frankrijk is zonder twijfel nog altijd het beroemdste
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 wijnproducent
met het Terra Vitis keurmerk. Domaine 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!
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Preignes le Neuf

Preignes le Neuf

Viognier

Prestige Chardonnay

Aromatisch, fruitige
kenmerken van
rijpe appel en perzik,
smaakvolle en geurige
afdronk.

Lekker fris en tegelijk
vol van smaak. Met aroma’s van bloemen en
in de neus honing en
exotisch fruit met een
lichte vanille toon.

€6,80 per fles

€7,00 per fles

Preignes le Neuf

Preignes le Neuf

Cuvee Garrigue

Prestige Rouge

De smaak is rond en
mooi in evenwicht met
tonen van kersen en
fijne tannines.

Een frisse wijn met
aroma’s van zoethout
en violet. In de mond
een continue sensatie
die blijft voortduren.

€6,20 per fles

€7,00 per fles

LEIDSCHERIJNWIJN.NL

13

MAATWERK
Geschenken
Wijnflyer met uw logo
Vanaf 50 st. - € 0,75
Wijnkist met uw gravure
1-vaks - € 5,95
2-vaks - € 6,75
3-vaks - € 7,50
Magnum - € 6,75
Magnum 2-vaks - € 7,95
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Awesome

ZUID-AFRIKA

Jan van Riebeeck plantte in 1656 de eerste stokken
in Zuid-Afrika. Met hem begon dus de wijncultuur
in dat land. Geen wonder dat wij in Nederland een
goede connectie voelen met dit prachtige land! In
deze brochure wijzen we u graag op de wijnen 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!
Ook

de

wijnen

van

Oldenburg

vertellen

een

inspirerend verhaal. Gelegen in de gevreesde
“Banghoek” worden hier wijnen gemaakt die net even
anders zijn dat wat u gewend bent van Stellenbosch.
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Nabygelegen

Nabygelegen

Chenin Blanc

Scaramanga White

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

Een wijn van vier
verschillende druiven!
Spannend, spicy, vol en
fris tegelijk.

€8,65 per fles

€10,50 per fles

SnowMountain

SnowMountain

Syrah

Malbec

Robijnrode kleur met
donkerpaarse reflecties. In de neus geeft
de wijn een boeket van
rode bessen, pruimen,
peper, kruid.

Volle en krachtige rode
wijn met een heerlijke
zachte smaak en een
fraai aroma van rijp
rood fruit, koffie en wat
mint.

€9,90 per fles

€9,90 per fles

LEIDSCHERIJNWIJN.NL
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Kloovenburg

Kloovenburg

Gatekeepers White

Gatekeepers Red

Aroma’s van bloemen,
peer en witte perzik.
De wijn is mineraal,
met goede textuur met
een uitgebalanceerde
zuurgraad.

Aroma’s van bessen en
specerijen springen uit
de neus en leiden naar
een rustieke wijn, met
een mix van rood en
zwart fruit.

€8,25 per fles

€8,25 per fles

Oldenburg

Oldenburg

<CL White

<CL Red

De smaak is evenwichtig, met subtiele
eiken smaken aan de
ene kant en verse perzik, ananas en grapefruit aan de andere kant

De neus is erg vruchtgericht met rijpe moerbei en frambozen, met
ondertonen van vanille
en cacao. De wijn barst
van verse bessen, pruimen en granaatappel.

€11,50 per fles

€11,50 per fles
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De Trafford

De Trafford

Chenin Blanc

Merlot

Perzik, abrikoos en
kweepeerneus met
een vleugje citroen,
honing en bloemen.

Wilde bessen en
donker kersenfruit met
intrigerende gerookte
noten en kruiden en
een klein fynbos (kruidachtig) karakter en
een vleugje munt.

€24,40 per fles

€24,75 per fles

Wijnskool

Artisan Collection

Syrah

“Banker” Red Blend

Deze wijn heeft een
rokerige geur en
een zachte geur van
zwarte bessen. De
smaak heeft een royale
lengte, ronde tannines
en stevige body.

100% cabernet sauvignon met extra
lagering op Frans eiken
en fles. Krachtig, boordevol zwarte bessen,
groene paprika en
zachte tannine.

€14,00 per fles

€16,50 per fles

LEIDSCHERIJNWIJN.NL
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BUBBELS

Mousserende wijn, schuimwijn, vonkel en in de
volksmond gewoon bubbels genoemd. Wij kunnen
er geen genoeg van krijgen. Hoewel de meeste
mousserende wijnen witte wijnen zijn, bestaan er ook
mousserende varianten van rode wijn en rosé.
Er is veel verschil in kwaliteit, en wij hebben de
mooiste voor u geselecteerd. Van klassiek frans tot
verrassend Zuid-Afrikaans.
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SnowMountain

Corvezzo

Vonkel Chenin Blanc

Prosecco Spumante

Honing, witte perzik
en hints van ananas
worden aangevuld
met hartige tonen van
geroosterde amandel en geroosterde
brioche.

Aangenaam en harmonieus met een uitstekende balans tussen
frisse zuren en een licht
(fruit)zoetje.

€9,75 per fles

€9,25 per fles

Artisan Collection

Bergère

Bueulah Rosé

Champagne

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

De wijn heeft fruitige
aroma’s en is goed in
balans tussen het fruit,
de frisse zuren en de
lekkere mousse. De
afdronk is lekker lang.

€15,75 per fles

€33,00 per fles

LEIDSCHERIJNWIJN.NL
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Groot, groter,
grootst!

MAGNUMS

Schenk een een mooie magnumfles! Een geschenk
waar u dubbel zo veel indruk mee maakt. Een
magnumfles is namelijk dubbel zo groot als een
standaard fles, 1,5 liter!
Etentje

gepland

of

iets

speciaals

te

vieren?

Deze flessen zijn een ideale tafelgenoot voor
gelegenheden. En mocht het kerstdiner nu net voor
de deur staan..
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De Trafford

Colle Corviano

Chenin Blanc 1,5L

Montepulciano 1,5L

Perzik, abrikoos en
kweepeerneus met
een vleugje citroen,
honing en bloemen.

De smaak is zeer fruitig,
een beetje kruidig maar
niet te uitgesproken
en een hint van vanille
die van de 6 maanden
houtrijping komt.

€47,50 per fles

€15,75 per fles

Kloovenburg

SnowMountain

Gatekeepers Red 1,5L

Syrah 1,5L

Aroma’s van bessen en
specerijen springen uit
de neus en leiden naar
een rustieke wijn, met
een mix van rood en
zwart fruit.

Robijnrode kleur met
donkerpaarse reflecties. In de neus geeft
de wijn een boeket van
rode bessen, pruimen,
peper, kruid.

€17,50 per fles

€18,50 per fles
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MAATWERK
Geschenken
Wijnflyer met uw logo
Vanaf 50 st. - € 0,75
Wijnkist met uw gravure
1-vaks - € 5,95
2-vaks - € 6,75
3-vaks - € 7,50
Magnum - € 6,75
Magnum 2-vaks - € 7,95
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PLANKEN
Voor de borrel
Borrelplank met uw gravure

€13,50

per stuk

Uitstekend te combineren
met delicatessen & wijn in
een door ons samengesteld
pakket!
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Prijzen in deze brochure zijn exclusief btw.

Zandweg 111, 3454 JZ Utrecht
info@leidscherijnwijn.nl
030 721 0000

