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Geachte wijnliefhebber
Het is weer tijd voor een nieuw Envin 
wijn magazine! Deze bijzondere uitgave 
staat bomvol unieke wijnen, die u elders 
niet kunt verkrijgen. De wijnen komen 
voornamelijk van kleine, onafhankelijke 
wijnboeren en zijn veelal duurzaam 
geproduceerd.

Wij hebben voor ieder wat wils. Zo hebben 
wij een mooie selectie gemaakt van 
betaalbare en toegankelijke borrelwijnen.  
We hebben prachtige wijn spijscombi-
naties voor u samengesteld.  
Daarbij introduceren we u ook aan de 
leukste wijn quiz van Nederland, de Grape 
Surprise!

Verder kunnen heerlijke rosé’s natuurlijk 
niet ontbreken, nu het koude weer eindelijk 
ruimte maakt voor aangenamere tempera-
turen en hopelijk ook lekker veel zon!

Met het voorjaar komen ook opnieuw 
mooie producten op het menu, dan 
hebben we het natuurlijk ook over de 
asperges, het Hollandse Goud. Hierbij 
hebben we heerlijke wijnen gevonden  
die daar perfect bij passen.

We vonden het ook tijd om port nog eens 
speciaal in de schijnwerpers te zetten met 
daarbij een verrassende cocktail-tip.

Wij wensen u veel leesplezier en  
culinaire inspiratie toe!

Met hartelijke groet,

Xander de Bas, Rob & Marja van Bodegom 
en Ghislaine Monchen.

L’Astucieux Sauvignon 
Blanc 2019 
IGP Pays d’Oc

Witte wijn

Frisse en fruitige Sauvignon 
blanc met duidelijke tonen 
van verse appel, vers gemaaid 
gras en buxus. De wijn is 
zeer dorstlessend en uiterst 
geschikt voor de borrel.

Castelnuovo del 
Garda Pinot Grigio Blush 
2019
DOC Pinot Grigio delle 
Venezie 

Rosé wijn

Heerlijk dorstlessende rosé uit 
Veneto. De geur van delicate 
frambozen zorgt voor een 
aangename eerste slok. Het 
smaakpalet maakt indruk 
door de fijne fruittonen 
en frisheid van fram-
bozen, 
groene appel en 
citrus.

Señorio de Arana Viña 
del Oja Blanco Rioja 2019
DOC Rioja Bianco

Witte wijn

Zomerse Spaanse wijn van de 
viura druif. Sappige en fruitige 
smaak met diverse indrukken 
van citrus, mint, nectarine, 
grapefruit en wit fruit. Een 
heerlijke borrelwijn.

Van 6,95

Voor 6,45
Vanaf 6 flessen

5,95

6,95
5 + 1 gratis

Van 6,95

Voor 5,25
Vanaf 6 flessen

4,95
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Betaalbare Terras Toppers

Lekker thuis even ontspannen? Of is het weer 
eens tijd om de tuinset lekker buiten te zetten 
en daar te genieten van een mooi glas wijn? 
Dan zijn deze wijnen uitermate geschikt. Het 
zijn stuk voor stuk allemansvrienden die een 
breed wijnpubliek aantrekt. De wijnen zijn 
toegankelijk van smaak, fruitgedreven en 
zacht op de afdronk. En niet te vergeten, 

toegankelijk voor de portemonnee!
 



Quinta da Alorna 
Sauvignon Blanc 2019
DO Tejo

Witte wijn

Een frisse smaakvolle sauvig-
non blanc. De druiven worden 
handmatig geoogst waarvan 
10% van de oogst wordt gefer-
menteerd op nieuwe Ame-
rikaanse eiken vaten. 
Aroma’s van tropisch 
fruit, citrus en vers ge-
maaid gras. Mooi volle 
smaakbeleving met als 
kers op de taart ook 
nog eens een prachtig 
lange afdronk.

Il Teatro Quota 311 
Verdicchio 2019
DOC Verdicchio dei 
Castelli di Jesi Classico

Witte wijn

Lekker fruitig en fris en droog. 
Een Heerlijk witte wijn met 
een medium intens aroma van 
rijp fruit, zoals abriko-
zen. Kwaliteitswijn voor 
een hele goede prijs. 
De naam Quota 311 
verwijst naar de hoogte 
van de wijngaarden: 
311 meter boven 
zee-niveau!

Les Domaines Auri-
ol Tortora Tempranillo  
Rosé 2019
DO La Mancha

Rosé wijn

Tortora Rosada Vegan is 
een lichte, fijn droge rosé uit 
Spanje. De rosé heeft een licht 
zalmroze kleur, een prettige 
kruidigheid en aroma’s 
van vers geplukte bloe-
men en rood fruit als 
kers en framboos.

Cave Des Vignerons 
De Saint-Chinian Jean 
De La Montagne Blanc 
2019 
AOP Saint Chinian

Witte wijn

Toegankelijke witte wijn die 
geurt naar exotisch fruit,  
witte bloemen en 
vuursteen. De wijn is 
heerlijk fris van smaak, 
heeft een zekere mine-
raliteit en toont smaken 
van exotisch fruit,  
ananas en mango. 
De afdronk is  
heerlijk fris en blijft 
lang aanhouden.

Rodestiu Cava Brut
DO Cava

Mousserende wijn

Mooi bleekgeel van kleur. 
De cava heeft een heerlijke, 
zachte maar verfijnde mousse. 
De Cava is zeer gangbaar en 
toegankelijk door zijn tonen 
van vers fruit, zoals appel, 
peer en citrus. 

South Emotion 
Flamingo Grenache 
Gris Rosé 2020
Pays d’Oc

Rosé wijn

Deze lichtvoetige, zacht-frisse 
en romige rosé is echt een al-
lemansvriend. In de neus ruikt 
u mooie tonen van zomers 
fruit zoals frambozen, 
aardbei en een hint van 
perzik. In de smaak 
komt het zomerse fruit 
weer mooi terug en 
een heel klein beetje 
kruidigheid op de 
achtergrond.
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Van 6,95

Voor 6,45
Vanaf 6 flessen

5,95

7,95
10 +  2 gratis

Van 8,50

Voor 8,00
Vanaf 6 flessen

6,50

Nieuw 7,95
Van 8,50

Voor 7,95
Vanaf 6 flessen

7,25

Van 7,50

Voor 7,00
Vanaf 6 flessen

6,50

Betaalbare
Terras Toppers 



Jung & Knobloch Weissburgunder trocken 2019
QBA Rheinhessen
Witte wijn

Deze wijn heeft elegante aroma’s van appel, peer, kweepeer, abrikoos, citrusvruchten 
en verse ananas. Een medium body, laag alcohol percentage en een aangenaam frisse 
zuurgraad maken hem veelzijdig inzetbaar aan tafel, bijvoorbeeld bij zeebanket, vis, 
kalfsvlees, varkensvlees en gevogelte.

Cuatro Rayas Four Lines Verdejo 2020
DO Rueda
Witte wijn

Knisperende, zeer verfrissende verdejo uit Rueda in opvallende blauwe fles. De wijn 
heeft een uitbundige geur van gele pruim, perzik, lychee en jonagold appel. Doordat de 
gistcellen en druivenschillen voor drie maanden zijn ingeweekt heeft de wijn een zekere 
diepgang ontwikkeld. De afdronk is heerlijk fris met smaken van appel en citrus. Deze 
verdejo is de ideale begeleider van alles wat uit de zee komt. Ook heerlijk bij een 
paella met gamba’s of kip.

Tenute Orestiadi Grillo Bianco 2019
DOC Sicilia
Witte wijn

Strogeel met groenachtige tinten en aroma’s van vers fruit, hooi en groene thee op de 
neus die mooi samenhangen met zachte hints van oranjebloesem. De smaak is vol 
en hartig, omgeven door tonen van brioche, tropisch fruit en een mineraliteit die lang 
aanhoudt in de afdronk. De druiven voor deze wijn van Tenute Orestiadi worden eind 
augustus met de hand geplukt en verzameld in kleine kistjes. De wijn is puur op 
zijn fruit gemaakt in roestvrijstalen vaten, waarbij de temperatuur laag wordt 
gehouden.
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Van 9,95

Voor 8,95
Vanaf 6 flessen 

8,25

Voor 8,50
5 + 1 gratis

Van 13,95

Voor 11,95

Gastronomisch Genieten

Vind u het lastig om inspiratie op te doen 
voor een gastronomische lunch of diner 
bij u thuis? Laat u inspireren door onze 
selectie aan bijzondere wijnen die breed 

inzetbaar zijn bij diverse klassieke 
gerechten. 

Gastronomisch Genieten



Viberti Giovanni Fillebasse Chardonnay 2019 
DOC Piemonte
Witte wijn

Het bijzondere aan deze Chardonnay is dat ze wijnstokken gebruiken waar ze normali-
ter de welbekende Barolo wijnen van maken. De wijnmaker is tot deze keuze gekomen 
omdat zijn moeder in het bijbehorende restaurant kookt en nog een passende witte 
wijn miste, om te serveren bij haar kookkunsten. De standaard witte Italiaanse wijnen 
voldeden niet aan haar eisen dus de gewilde Barolo druivenstokken moesten ruimte 
maken om deze heerlijk Chardonnay te kunnen maken. De chardonnay is erg frui-

tig met tonen van banaan, appel, acacia en tropisch fruit. Heerlijk bij schaal- en 
schelpdieren, maar ook uitstekend te combineren met zachte Italiaanse kazen 

Tenute Orestiadi Nero d’Avola  2018
IGP Terre Siciliane 
Rode wijn

De Nero d’Avola heeft een intens rode kleur. De neus ontwikkelt een brede waaier aan 
minerale en fruitige aroma’s (bosvruchten). De soepele smaak is evenwichtig met een 
fruitige harmonieuze afdronk. Jaargang 2015 werd zelfs bekroond met een Grand Gold 
Medal op het Concours Mondial de Bruxelles. Past goed bij zowel vlees als vis gerech-
ten, denk aan zalmsteak met amandelkorst of een rosbief met pepersaus.

Domaine Grains D’Estuaire Gris de Cocotte Rosé 2019 
IGP Charentais
Rosé wijn

Zalmrose Rose met aroma’s van verse bloemen en rijp rood fruit zoals frambozen en 
aardbei. Op de afdronk vindt je een lichte kruidige toon. Deze rosé is van 100% caber-
net sauvignon gemaakt. Daardoor heeft de Grains de Cocotte Rosé net wat meer pit 
dan de gemiddelde rosé. Hij is erg goed te combineren met visgerechten en salades.

Quinta da Alorna Alvarinho Viognier Reserva 2019
DO Tejo
Witte wijn

Dit is misschien wel de mooiste witte wijn van Quinta da Alorna. De wijn is subtiel ge-
rijpt in hout. Hij is dan ook aangenaam kruidig, heeft een romige textuur en rijkdom. De 
smaak is zacht en rijk. Een prachtig uitgebalanceerde wijn. Heerlijk bij zachte kazen, 
vis, asperges en Thaise gerechten.
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Van 13,25

Voor 12,25
Vanaf 6 flessen 

11,75

Van 13,95

Voor 11,95

Van 8,95

Voor 8,50
Vanaf 6 flessen 

7,75
9,95

Gastronomisch Genieten



Laat je inspireren!

Aanrader
Port Tonic Cocktail
Deze cocktail is zóóó lekker op een warme 
dag in het zonnetje!

Bereiding
Doe een paar ijsklontjes in een copaglas.
Schenk er 50 ml witte port bij.
Voeg 100 ml tonic toe.
Garneer met een schijfje citroen en een 
paar blaadjes munt.



Agricole Selvi Primitivo Roccamena 2019
IGT Salento
Rode wijn

Intens volle rode wijn met aroma’s van rijp fruit, aangename kruidigheid en tonen van 
vanille. Het mondgevoel is zacht en mondvullend wat te danken is aan de milde en 
evenwichtige tannines. Om het compleet te maken heeft deze wijn ook nog eens een 
aanhoudende aromatische afdronk. Perfect te combineren met lams-gerechten of oude 
kazen.

Domaine Jaume Côtes du Rhône Rouge 2019
AOP Côtes du Rhône
Rode wijn 

Fruitige en licht kruidige rode wijn van Grenache, Syrah en Mourvèdre. Alle druiven 
worden met de hand geplukt en de druivenstokken zijn minstens 20 jaar oud. De wijn 
geurt naar licht gestoofd fruit, kruiden en zoethout. Tannines zijn aanwezig maar 
plezierig op de afdronk. Een échte barbecue wijn die uitstekend past bij onder andere 
ossenhaas, bavette en varkenhaas.

Borell Diehl Blanc De Noir Trocken 2019 
QBA Pfalz
Witte wijn
Vegan

Blanc de noir gemaakt van het witte sap van de Spätburgunder. De wijn heeft een 
prachtige goud/brons achtige kleur en geurt uitbundig naar tropisch fruit. De wijn 
is sprankelend in de mond met een lichte tinteling. Een echte dorstlesser! Fijn 
te combineren met frisse salades maar ook bij zeevruchten, zoals coquilles.

Chateau Les Armes de Brandeau Côtes de Castillon 2018
AOP Côtes de Castillon
Rode wijn

Deze prachtig uitgebalanceerde wijn heeft duidelijke aroma’s van aardbeien, frambo-
zen en kersen. De smaak is verrassend soepel voor een Bordeaux, maar heeft toch een 
mooie kruidigheid. Deze wijn is perfect te combineren met een charcuterie, rood vlees 
of varkenshaas.
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Van 9,95

Voor 8,95
Vanaf 6 flessen 

8,25

Van 9,75

Voor 8,75
Vanaf 6 flessen 

7,95

Van 10,95

Voor 9,95
Vanaf 6 flessen 

9,25

Gastronomisch Genieten

Van 9,50

Voor 8,50
Vanaf 6 flessen 

7,95



Tudanca Verdejo 2020
DO Rueda
Witte wijn

De Verdejo van het huis Tudanca is een volle, dikke, fruitige witte wijn. De druiven 
komen van oude wijnstokken en worden met de hand geplukt. De smaak is intens 
en blijft lang hangen.  De wijn wordt in een mooie iconische fles gepresenteerd.
Heerlijk bij een frittata met groene-asperge topjes met gerookte zalm of yorkham.
Vega tip = In plaats van de zalm of yorkham, doe cherry tomaatjes in de oven voor 
een lekker zoetje erbij

Viberti Giovanni La Gemella Rosata 2019 
Rosé wijn

Viberti Giovanni wordt gezien als één van de beste producenten uit 
de Piëmonte. Heerlijk fruitige rosé waarin je aroma’s van framboos, 
steenfruit en bessen terug kan vinden. Het bijzondere aan deze rosé 
is dat ze wijnstokken gebruiken waar ze normaliter de welbekende 
Barolo wijnen van maken. 
Heerlijk bij scholrolletjes met zalm in witte wijnsaus.

Vega tip = Pad Thai met cashewnoten

Borell Diehl Riesling Trocken Vom Buntsandstein 2019 
QBA Pfalz
Witte wijn
Vegan

In deze prachtige elegante witte wijn vind je aroma’s van groene appel en manda-
rijn. Er zijn ook minerale tonen in te vinden die te danken zijn aan de geografische 
samenstelling van de wijngaard onder andere door de “Buntsandstein” die daar te 
vinden is. Een hele mooie fris en fruitige Riesling.
Deze Riesling is niet te versmaden bij een prachtige forel uit de oven met kruiden en 
citroen.
Vega tip = Salade van chioggiabiet, geitenkaas, waterkers & pistachenoten

Tudanca Roble 2018
DO Ribera del Duero
Rode wijn

Prachtige rode wijn met 6 maanden houtrijping op 75% Frans- en 25% 
Amerikaans eikenhout. In de smaak aroma’s van zwart fruit, subtiele 
tonen van cassis, toast, chocolade en kruiden zoals witte peper.  
Mooie evenwichtige tannines met een lange elegante afdronk.
Erg lekker bij hertenbiefstuk met spek, miso en knolselderijpuree.

Vega Tip: Champignon Bourguignon

Borell Diehl Sauvignon Blanc Trocken 2019 
QBA Pfalz
Witte wijn
Vegan

In deze stuivende witte wijn vind je een mooi boeket van vuursteen, zwarte bes, 
kruisbes en vlierbes. Er zijn ook subtiele minerale tonen te vinden die te danken 
zijn aan de geografische samenstelling van de wijngaard. Als resultaat is dit een 
uitdagende en intense wijn vol spanning.
Een heerlijke wijn voor bij asperge in bladerdeeg pakketjes met ham en kaas.
Vega tip = vervang de ham en kaas voor walnoten en peterselie

Domaine Jaume Référence Blanc 2018 
AOP Côtes du Rhône Villages
Witte wijn
Een blend van 5 druiven waar ze voor elke druif op zoek zijn gegaan 
naar alleen de beste percelen. Alle druiven worden met de hand 
geplukt, en zeer strikt gesorteerd. Alleen de beste druiven worden 
voor de productie gebruikt, waardoor het rendement ook lager is. 
Van deze unieke wijn zijn dan ook maar 4600 flessen gemaakt. Goud 
gekleurde wijn met lichte ontwikkeling. Een elegante neus van citrus 
fruit, witte bloemen, honingtonen en vleugen van perzik. 
Een elegante ronde wijn, met lichte houtrijping op eiken vaten.  
Perfect te combineren met gegrilde zeebaars met limoen.
Vega tip = Gegrilde portobello met koolrabirisotto
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Lekker Lente
Vanaf April begint het ‘’Asperge seizoen’’ weer. Voor de lekkerbekken onder ons 
betekent dat eindelijk weer het Hollandse Goud op tafel. Hier hebben wij voor u 

heerlijke wijn spijs combinaties voor samengesteld. Maar er zijn natuurlijk nog veel 
meer gerechten die het heel goed doen in deze tijd van het jaar. Bekijk de volgende 

combinaties waarvan het water u in de mond zal lopen.’

EnVin EnVin

Van 10,95 voor 9,95. Vanaf 6 flessen 9,25 Van 11,45 voor 9,75

Van 12,95 voor 11,95. Vanaf 6 flessen 11,00 Van 14,95 voor 12,50. Vanaf 6 flessen 9,95

Van 11,95 voor 10,95. Vanaf 6 flessen 10,25 Van 16,50 voor 15,50. Vanaf 6 flessen 14,95



Weinbau Reinberger Zweigelt 2017
Wagram
Rode wijn

Deze wijn is gemaakt van de Oostenrijkse zweigelt druif van 30 jaar oude 
wijnstokken. Heerlijk volle aroma’s van wilde kersen, bosbessen en kruiden. 
Deze rode wijn is zacht en elegant van smaak. Bij het warme weer doet deze 
wijn het licht gekoeld ook heel goed!
Gaat heerlijk samen met konijn gegaard in port.

Vega tip = Portobelloburger

Cave Des Vignerons De Saint-Chinian Les Syrah – Viognier Sélection au 
Vignoble 2019
Vin de France
Rode wijn

Zeer expressieve wijn gemaakt van 90% Syrah en 10% Viognier. Geïnspi-
reerd op hoe ze deze wijn maken in het Noordelijk Rhônegebied is de wijn 
enorm fruitig met tonen van cassis, zwarte bes, abrikoos en viooltjes. De 
wijn barst van de smaak die intens en lang aanhoud. De afdronk is subtiel 
zacht. Bij het warme weer is deze rode wijn licht gekoeld ook erg lekker!
Ontzettend lekker bij bijvoorbeeld klassiek Italiaanse ossobucco.

Vega tip = Ossobucco van Seitan

Domaine Saint-Georges D’Ibry Merlot 2018
Côtes de Thongue
Rode wijn

Zwoele, granaatrood gekleurde merlot  met tonen van rijp rood fruit zoals 
kersen, frambozen en bramen. De tannines zijn aanwezig maar heerlijk zacht. 
Hoewel de wijn een enorme diepgang heeft is de afdronk zeer zacht en 
vriendelijk.
Past perfect bij slow roasted rosbief met groenekruidenkorst.

Vega tip = Vega Wellington
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Lekker Lente
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Van 9,95 voor 9,50. Vanaf 6 flessen 8,75

Van 10,95 voor 9,95. Vanaf 6 flessen 9,25

Van 9,75 voor 9,25. Vanaf 6 flessen 8,95

Port Pracht

Vista Alegre Ruby Port
Rode port

Deze port is een blend van 
diverse geselecteerde droge 
rode wijnen en heeft gemid-
deld 3-4 jaar gerijpt in grote 
Eiken houten vaten. Het is 
een jonge, fris-zoete volle 
en krachtige port. Prachtig 
diep robijnrood van kleur met 
fruitige aroma’s van kersen en 
bessen. Licht gekoeld serveren 
tussen de 12C en 14C, hierbij 
komt de port het best tot zijn 
recht. 

Als aperitief of met lekkere 
kazen, ham en worstjes met 
noten en gedroogd 
fruit. De Ruby port is 
ook heel geschikt om 
te serveren bij des-
sert met chocolade, 
room of rood fruit 
en bosbessen 
taartjes.

Amável Costa Cedovim 
White Port 
Witte port

Deze White Port is een licht-
zoete met smaken van rozijn, 
abrikoos, hazelnoten en heeft 
een stevige structuur. Deze 
port is mooi in balans door het 
fijne zuurtje in de afdronk wat 
het perfecte tegenwicht is voor 
het zoete van de port. 

Aanrader
Port Tonic Cocktail
Deze cocktail is zóóó lek-
ker op een warme dag in het 
zonnetje!

Bereiding
Doe een paar ijsklont-
jes in een copaglas.
Schenk er 50 ml witte 
port bij.
Voeg 100 ml tonic toe.
Garneer met een 
schijfje citroen en 
een paar blaadjes 
munt.

Vista Alegre White 
Port 10 year
Witte port

Deze wijn is het resultaat van 
een selectie en combinatie van 
witte wijnen, gerijpt in eiken 
vaten voor een periode van 
meer dan 10 jaar. De 
vinificatie is volgens de 
traditionele methode van port. 
Een heel veelzijdig product. 

Drink hem als aperitief of 
combineer hem bijvoorbeeld 
met foie gras, kaas of 
bijvoorbeeld met een crème 
brulé.

9,95

Van 11,95

Voor 10,95
Vanaf 6 flessen 

10,25

Van 26,25 

voor 22,95

Het toch wel érg leuke broertje van wijn. Wij hebben hier 
een kleine greep gedaan uit ons assortiment waarin we ook 

witte port eens onder de aandacht willen brengen. Wist u dat 
er ook een heerlijk zomerse cocktail met port te maken is? En 

het is nog hartstikke makkelijk te maken ook!
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Grape Surprise Wijn Quiz
Een gezellige avond is zo geregeld!

Komen je vrienden langs en wil je ze verrassen met een gezellige wijnproeverij? Of 
ben je op zoek naar een origineel kado? De Grape Surpise box staat garant voor blije 

vrienden.

Het is een wijn quiz die in de vorm van een blinde wijnproeverij wordt gespeeld. Alle 
flessen zijn zo ingepakt dat je niet kan zien om welke wijn het gaat. Ze zijn allemaal 
genummerd met daarbij behorende vragen en antwoorden. Daarbij wordt een uitleg 
over het spel en de voorbereiding ervan meegeleverd waarin bijvoorbeeld ook tips 

voor bijpassende hapjes worden gegeven. Binnen het spel komt ook een boekje met 
daarin uitleg over wijn en het herkennen van kleuren, geuren en smaken.

Door de quiz te spelen ontdek je meer over de wijnen die je drinkt. Doordat je de 
tools hebt om de wijnen te kunnen herkennen heb je geen wijn kennis nodig om de 

quiz te kunnen spelen. Je ogen, neus en mond doen het werk! Elke deelnemer of elk 
team ontvangt een quiz setje. De spelleider start met de eerste wijn uit te schenken 

en dan kan het proeven beginnen!

Let goed op de kleur van de wijn, de geuren die je ruikt en de smaken die je proeft. 
Naast de vragen over de specifieke wijn die je drinkt hebben we ook wijn-weetjes 

vragen. Deze weetjes geven je meer inzicht in wijnen en zijn natuurlijk leuk als small 
talk voor een ander feestje!

Zijn jullie echte wijnkenners? In elke ronde zijn er 3 bonus vragen om je kennis op de 
proef te stellen!

Grape Surprise Paas Special!
Voor Pasen hebben we nu speciaal een Grape Surprise samengesteld die volledig is 

afgestemd op het mooie lenteweer. Zo hebben we niet alleen wit en rood in de Grape 
Surprise box zitten. Ook hebben we een bubbel en een rosé toegevoegd! Zo heb je 
nog meer te proeven en kom je nog meer te weten over verschillende type wijnen. 
Als bonus hebben we er recepten bij gevoegd om je culinair te inspireren. Ook in 

deze Grape Surprise box is dus weer genoeg te vinden om je flink mee te vermaken!
49,50

Grape Surprise Sensational Rosé
Met het mooie weer op komst dachten we dat een Grape Surprise box gevuld met 

rosé niet zou misstaan. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben 4 
prachtige uitéénlopende rosé’s gevonden waarbij we superleuke vragen hebben 
bedacht om je wijnkennis weer op de proef te stellen! Zin in een leuke bezigheid 

voor de komende periode met vrienden of vriendinnen? Zoek niet verder, je hebt jou 
spel gevonden!
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Adres: Kromme Spieringweg 569E, 2141AL Vijfhuizen
Website:  www.cestlevin.nl 
Contact:  Xander de Bas
Telefoon:  (+31) 6 55 88 43 49
E-mail:  xander@cestlevin.nl

C’est le vin

Vormgeving

www.colorprofile.nl

Afhalen

Proefafspraak

Laat het ons even weten als u de wijn af wilt  
komen halen. Dan zorgen wij dat we aanwezig 
zijn. U kunt ons bellen via 0655884349 of stuur 
een mailtje naar xander@cestlevin.nl.

Maak eenvoudig een proefafspraak via onze  
website. U kunt ons ook mailen of bellen.

Alle prijzen zijn inclusief btw


