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C'est le vin



Budget 
bepalen

VersturenWijn
kiezen

Verpakking 
kiezen

Aantal 
bepalen

Stap 1: Stel van te voren een budget vast per geschenk (excl. btw). 
Stap 2: Geef aan welke wijn u graag in uw relatiegeschenk wilt hebben. Ons assortiment is zeer ruim en we
hebben de toegang tot meer dan 1000 wijnen. Wij gaan opzoek naar een passende wijn. . 
Stap 3: Zoek uw favoriete verpakking uit. Zit deze er niet standaard bij? Er is meer mogelijk dan u denkt, we
bespreken graag de mogelijkheden. 
Stap 4: Geef aan hoeveel geschenken u wilt hebben. 
Het is ook mogelijk om de verpakking te bedrukken met eigen logo vanaf 50 stuks
Stap 5: Binnen 48 uur ontvangt u een vrijblijvende offerte.
Stap 6: In overleg kunt u de wijnen ook van tevoren proeven
Stap 7: Wij versturen de relatiegeschenken ook voor u op tegen kostprijs. Laat ons weten wanneer het bezorgd
moet worden en wij doen de rest. 

binnen 48
uur offerte

Akkoord?
Proeven!

Geachte wijnliefhebber,

Hoe het werkt:
 

Met de feestdagen alweer in zicht brengen wij u graag op de hoogte van de 
mogelijkheden die C'est le vin te bieden heeft voor kerst- en relatiegeschenken. 
In deze folder ziet u een aantal voorbeelden en prijzen, wilt u wat anders? Geen 
probleem wij denken graag met u mee! De prijzen die vermeld worden zijn exclusief 
btw. 



 
Voorbeelden 

 van combinatie
pakketten



Wat kan er allemaal?
Buiten het combineren van verschillende wijnen is een pakket natuurlijk op oneindig
veel manieren samen te stellen. Wij zijn daarom al meerdere samenwerkingen
aangegaan met verschillende lokale ondernemingen zoals een slager, lokale boeren en
delicatesse zaken, waarbij we een selectie van heerlijke producten hebben gemaakt die
we toe kunnen voegen aan uw pakket. 

Heeft u specifieke wensen en zelf leuke ideeën
wat u in uw pakket wilt hebben?

In overleg met u zorgen wij ervoor dat het pakket er precies zo uit komt te zien als u
voor ogen hebt. Wij denken natuurlijk graag met u mee om tot een origineel en
passend pakket voor uw werknemer of relatie te komen. Zo kunt u denken aan het
toevoegen van iets leuks om te lezen, mooie glazen (kunnen bijvoorbeeld ook
gegraveerd met uw eigen logo), een heerlijke Italiaanse worst of Franse kaas. U kunt
het zo gek maken als u zelf wilt.



 
Voorbeelden 

Budget 
bepalen

VersturenVepakking
kiezen

Wijn 
Kiezen

Aantal 
bepalen

binnen 48
uur offerte

Akkoord?
Proeven!

van mogelijkheden



Champagne 
Wij zijn er trots op om Champagne Labbe exclusief in Nederland te mogen vertegenwoordigen. Deze
producent is een echt familiebedrijf, waar alles nog in eigen beheer is, uniek voor de Champagne! Alle wijnen
zijn afkomstig van Premier Cru wijngaarden. Écht leuk om weg te geven omdat je betaald voor pure kwaliteit  
van een ambachtelijke producent

Tradition: 31,95
Blanc de Blanc 33,00
Prestige: 36,75

Toch liever op zoek naar de klassieke merken, wij leveren ook de volgende champagnehuizen
- Dom Perignon
- Krug
- Bollinger
- Armand de Brignac
- Louis Roederer
een nog veel meer bekende merken



Rotari Flavio 2011 in luxe
geschenkverpakking

€38,75

Rotari Cuvee 28+ Methusalem (6 liter) 
in houten kist

 €245,00Agustí Torelló Mata Gran 
Reserva Brut Nature Magnum 

in luxe doos
€56,50

Mousserend



L'Art en Cave - Saint Chinian

Frankrijk

Elk jaar nodig de Cave een aantal kunstenaars 
uit om de betonnen tanks waarin wijn wordt 
gerijpt te beschilderen. Deze bijzondere 
schildering vind u ook op het etiket terug. Er 
wordt maar een kleine oplage van deze wijn 
gemaakt en is dus een uniek cadeau!

L'Art en Cave drie flessen in luxe 
geschenkdoos
 €30,00

Caractere
Wijn met karakter. Op de flessen staan
de drijvende krachten afgebeeld
achter de Cave, de wijnboeren zelf.
Leuk om in een houten kistje van drie
weg te geven 
€42,50 incl. houten 3 vaks kist



Grains de Cocotte Mixdoos inclusief cocotte

Vrolijke en vriendelijke wijnen uit de Charente.
Uitstekend passend bij de cocotte: een Frans
eenpansgerecht. De wijnen zitten in een vier-
vaks kist en bevatten een fles wit, rosé en rood,
inclusief één cocotte, oftewel pannetje.
Daarnaast bij elke wijn een passend recept.
 €35,00

Le Frenchie ''Artisanale gedroogde worst uit Zuid frankrijk
Prachtige gedroogde worst van een lokaal varkensras uit Zuid
Frankrijk. De varkens eten lokale granen, bevoordelijk voor de
bijzonder smaak van het vlees. Er worden géén
conserveringsmiddelen gebruikt, enkel peper en zout.

Prachtig om cadeau te geven met een fles wijn erin. De deksel
fungeert ook als snijplank.

Optioneel: voeg je eigen gegraveerde mes toe

Vanaf €20,00 in een juten zak met ''droogrek''

Vanaf €35,00 in een houten kist met ''snijplank'' deksel

Frankrijk



Domaine Jaume Référence Rouge Magnum 2012
Prachtige ''Cru'' uit de Zuidelijke Rhône. 
 €27,95

Domaine Jaume Clos de Echelas 2016
De druiven van deze wijn zijn afkomstig van de ”Clos de 
Échelas”.  De wijngaard is slechts 3 hectare groot en is 
omringd door een muur. De wijngaard kenmerkt zich door 
de grote hoeveelheid kalksteen in de bodem. Dit resulteert 
in wijnen met grootse concentratie.
0,75 L €26,95
1.5 L €55,75

Frankrijk



Port
De geschiedenis van Quinta da Boeira dateert uit het jaar 1850, de bouwdatum van
het herenhuis dat in perfecte staat wordt gehouden, inclusief 3 ha. met tuin. In 1920, is
Quinta da Boeira overgenomen door de eigenaar van een Port wijnbedrijf en een
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Boeira begint, waar wijn natuurlijk een
belangrijke rol heeft. Echter word in 1999 het bedrijf overgenomen met als doel het
behoud van de waardevolle activa en het bevorderen van de meest uiteenlopende
sociaal-culturele activiteiten. In 2014 bouwt men de grootste wijnfles in de wereld en in
2019 realiseren ze een luxe hotel. Het bedrijf is slaat haar vleugels uit maar de
productie van hoge kwaliteit portwijnen is hun visitekaartje.

King Caraffa 20 years old Tawny
Port in geschenk koker
€37,75 Diamond White Port in geschenkdoos

€26,95

Reserve Tawny Port Decanter in geschenkdoos
€26,95



Italië
Viberti Giovanni Barolo Buon Padre 2016 Magnum in luxe geschenkdoos  €75,00
Viberti Giovanni Barolo Buon Padre 2016 Jeroboam in luxe houten kist  €159,95
Viberti Giovanni Barolo Buon Padre 2016 5 Liter in luxe houten kist  €330,00
Viberti Giovanni Barolo Riserva San Pietro 2013 Magnum  €135,00
Viberti Giovanni Barolo Riserva Bricco delle Viole 2013 Magnum  €135,00
Viberti Giovanni Barbera d'Alba Bricco Airoli 2017 Magum in luxe geschenkdoos  €44,75
Viberti Giovanni Barbera d'Alba La Gemella 2018 Magnum in luxe houten kist  €39,95
Viberti Giovanni Barbera d'Alba La Gemella 2018 Magnum  €29,95



Italië
Lignum Vitis Frappato Shiraz 2017
Fruitige blend uit Sicilië. Zeer bijzonder etiket van flinterdun hout
€10,75

Dievole Divertimento 2015 Magnum in luxe geschenkdoos
''Super Tuscan''. De hand op de fles is de handafruk van de wijnmaker en symboliseert het 
''handenarbeid'' wat hij in deze wijn heeft gestopt.
€30,50

Gemma di Luna 6 flessen in luxe hoedendoos
Zeer unieke geschenkverpakking namelijk een hoedendoos met 6 
flesen wijn erin. De Italianen laten wederom zien hoe modebewust ze 
zijn. Gelukkig is de inhoud van de fles niet blauw.. De wijn is gemaakt 
van Pinot Grigio en heerlijk fris en licht bloemig van smaak.
€63,75



Italië - Handgemaakte keremakien flessen uit Puglia

In het zuiden van Italië, in Puglia, worden met de hand prachtige
flessen gemaakt waarin zowel olijfolie als wijn wordt gebotteld.

De wijn:
Negroamaro uit Salento. Alle druiven zijn met de hand geplukt op
optimale rijpheid. De wijn is heerlijk vol van smaak, passend bij de
winter. De wijn heeft tonen van vanille, chocolade en gedroogde
vijgen. Het is een mond vol zonder dat het een stroeve afdronk
heeft. De wijn is gerijpt in acaciahout en er worden omgerekend
slechts 7000 flessen op jaarbasis geproduceerd. Slechts een klein
deel wordt gebotteld in deze prachtige flessen

De olijfolie
De olijven zijn afkomstig uit de Itria vallei, een relatief kleine vallei
die tussen Brindisi en Bari ligt. De olijven worden optimaal rijp.
Door de nabijheid van de Adriatische Zee heeft de olijfolie een
verrassend frisse en bijna ziltige smaak. De smaak is zeer intens
en volstaat niet in menig sterrenrestaurant. Alle olijven worden
met de hand geplukt  rondom het plaatstje Cisternino en met een
kleine machine zorgvuldig geperst. 

De wijn komt in een 0,75 L fles en de olijfolie in een 0,5 L fles en
kosten beide 22,50 per fles



Vina Las Ninas
Deze wijn hoeft u niet meer in te pakken, het etiket is
namelijk al zo leuk dat het er als een compleet
cadeautje uitziet. En dat voor maar slechts €8,50 per
fles

De mogelijkheden:
Chardonnay/Sauvignon
Biorigin Merlot
Cabernet Sauvignon

Chili

The Chocolate Block magnum
€59,95

Chocolateblock 1-vaks kist
€29,95

Zuid Afrika



Grape Surprise
Met de Grape Surprise wijnproeverij box maakt u een gezellige
avond met vrienden nog specialer! De wijnen in deze box zijn onze
favoriete wijnen, met grote zorgvuldigheid geselecteerd door C'est
le vin.

U ontvangt 3, 4 of 6 heerlijke en verrassende wijnen en natuurlijk alle
ingrediënten om de avond om te toveren tot een wijnproeverij!

De grape surprise wijnproeverij box bevat:

- 3,4 of 6 wijnen waarvan de etiketten verborgen zijn. Elke wijn heeft
een nummer dat correspondeert met de kaarten van de quiz.
- Uitleg over wijn en het herkennen van kleuren, geuren en smaken.
- Wijnquiz met 6 setjes vragen. Bent u met meer dan 6 personen dan
kunnen jullie in teams spelen.
- Tips voor bijpassende hapjes

U kunt de wijnquiz spelen van 2 tot 12 personen. We raden u aan
tijdens de proeverij van elke wijn slechts een klein glaasje te drinken
zodat u alle smaken en geuren kunt herkennen. Na de proeverij kunt u
dan uw favoriete wijn(en) kiezen en hier verder van genieten.

Vanaf 30 euro per doos, en vanaf 100 stuks
mogelijk te personaliseren voor uw bedrijf



 
Voorbeelden 

 van verpakkingen



Cadeautas met jute
Deze bijzondere tassen worden ontwikkeld in Italië en zijn gemaakt van jute. Daarnaast is
het venster transparant waardoor je het etiket van de fles goed kunt zien.

Houten kist met unieke deksel 
Bent u op zoek naar een mooie houten kist maar wilt u niet een té
standaard houten kist geven, kies dan voor de tweevaks houtenkist
''circle''

Houten kist met  plexiglas schuifdeksel
Door middel van deze speciale deksel kunt u direct de wijn in uw houten
kist zien en kunt u indien gewenst zelfs een boodschap met zwarte stift
acherlaten op de plexiglas schuifdeksel 
Deze kisten zijn verkrijgbaar in 1 vaks en 2 vaks.

Deze verpakkingen worden vaker door onze klanten besteld en gevenn het geheel net
een andere sfeer! Prijzen zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheden.



Houten kisten met chique sluiting
Deze prachtige houten kisten hebben een hoog afwerkingsniveau. Zo is de kist voorzien
van scharnieren en een mooie sluiting. Zo heeft uw klant met het uitpakken geen
moeilijkheden met het verwijderen van de spijkers en nietjes uit de houten kist of het
open schuiven van de deksel.
Deze houten kisten zijn beschikbaar in 1 vaks, 2 vaks en 4 vaks.

Houten tweevakskist met zichtbare etiketten

Met deze twee vaks houten kist is het voor uw relatie direct zichtbaar wat voor
wijn hij/zij heeft gekregen. Daarnaast heeft de houten kist een praktische greep
aan de bovenkant om de kist mee te verplaatsen.



Houten kist grachtenpand
Deze unieke wijnkist is gemaakt in de 
vorm van een grachtenpand. Geeft u een 
mooie fles weg aan een relatie in het 
vastgoed? Dan is dit een uitermate 
geschikte verpakking.

Kartonnen kokers
Met deze kokers komt de mooie wijn nog 
beter tot zijn recht. Deze kokers zijn 
gemaakt van stevig karton met 
hoogglans. Deze verpakking is zowel voor 
1 vaks als 2 vaks beschikbaar.

Wijn gadgets
Naast alle mooie flessen wijn die u 
cadeau kunt geven kunt u ook kiezen om 
in plaats van een chique verpakking, er 
een mooie gadget bij te geven.

Denk bijvoorbeeld aan een mooie houten 
kist met thermometer, druppelvanger en 
wijnopener.



Bezoekadres
 

C'est le vin BV
Kromme Spieringweg 569E

2141 AL Vijfhuizen
Telefoon: 06-55 88 43 49
E-mail: info@cestlevin.nl

 
 

Afspraak maken
 U kunt en eenvoudig een afspraak maken door te mailen naar

info@cestlevin.nl of te bellen naar 06-55884349. Wij verwelkomen u
graag op ons proeflokaal en laten u graag de opties zien en/of

proeven.
 

Wij kunnen ook bij u langs komen op kantoor voor een vrijblijvende
proeverij.

 
 

C'est le vin


