
selectie eindejaarsgeschenken JOOST WIJN 2017 

Monte Velho Tinto & olijfolie in 
geschenkverpakking  

Een prachtig cadeau met 2 flessen van 
de meest populaire Portugese wijn en 
flesje olijfolie van hoge kwaliteit. 
Beiden van topproducent Herdade de 
Esporão. 

€ 20,60 p.s.

Montes Reserva Chardonnay & 
Merlot in geschenkkist

Twee wijnen van één van de beste en 
meest toonaangevende Chileense 
wijnhuizen in een passende wijnkist.

€ 23,90 p.s.

Cérvoles Colors Blanc & Negre in 
geschenkverpakking

Wit: een blend van macabeo + 
chardonnay
Rood: een krachtige wijn van 
tempranillo, garnacha, cabernet
sauvignon

‘Cervoles’ betekent rendier in het 
Catalaans.

€ 23,90 p.s.

Simonsig Chenin Blanc + Simonsig
Cabernet Sauvignon/ Shiraz in 
geschenkkist

Toegankelijke wijnen, vol van smaak met 
klinkende waarderingen!

- De Grote Hamersma: 8 (wit), 7,5 
(rood)

- Perswijn: winnaar in de categorie 
beste Chenin Blanc tot en met € 10,-

- James Suckling: 90 pnt (wit)

€ 18,95 p.s.

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten



selectie van onze favoriete bubbels

La Tordera geschenkdoos voor 1 fles met 
2 glazen 

& Spumante Extra Dry Jelma’s € 27,40 p.s.

& Spumante Extra Dry Alnè’       € 29,25 p.s.

La Tordera streeft ernaar om prosecco te 
maken op een zo natuurlijk mogelijke wijze. 
De wijngaarden liggen dicht bij de kelder. 
Hierdoor kunnen de druiven vrijwel direct 
na de oogst worden geperst en is 
toevoeging van sulfiet niet nodig. Het 
resultaat: pure, frisse mousserende wijnen.

Laurent-Perrier La Cuvée Brut  in 
geschenkverpakking 

Elegante champagne van Laurent-
Perrier, wereldwijd erkend als een 
van de grootste champagnemerken.

€ 37,20 p.s.

Val d’Oca kartonnen geschenkdoos met 2 
flûtes & Prosecco Frizzante Spago*

Licht mousserende prosecco, met fijne 
belletjes. Bleekgeel met wit fruit in de 
geur. In de smaak wat gele appel, 
bloesem, wat citrus en wat room. Verder 
aangename zuren, heerlijk fris en 
afgerond.

€ 16,10 p.s.

*op de foto staat de Millesimato afgebeeld

Fattoria Le Terrazze Donna Giulia Metodo 
Classico Brut in wijnkist

Een droge, strakke en elegante bubbel met een 
verfijnde licht roze kleur, gemaakt van 
Montepulciano druiven.

€ 18,50 p.s.
Finale wijn bij het Perswijn Wijnconcours 
2017! Behoort tot de 5 beste bubbels in de 
categorie t/m € 30 ,- Binnen enkele weken 
wordt de winnaar bekend gemaakt.
Eigen import JOOSTWIJN!

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten



nieuw in ons assortiment: bijzondere Dutch Design wijnverpakkingen

Dutch Design Magazineholder

Verras uw relaties met een 
bijzondere fles wijn in een mooie en 
duurzame verpakking, die een 
tweede leven verdient als magazine 
holder.

Design mogelijkheden:

- Gold
- Dutch Tiles
- Green Leaves

JOOST WIJN vult deze verpakking 
met een wijn naar keuze! Prijzen 
vanaf € 13,50. Minimale afname 10 
stuks.

De Dutch Design Magazineholder met:

- Simonsig Chenin Blanc        € 15,50 p.s.

- Le Fermier Rood/ Wit          € 15,50 p.s.

- Tenuta Simone Spinelli Eden 
Passerina € 16,50 p.s.

- Casa Santos de Lima Quinta das 
Setencostas € 15,50 p.s.

- Cervoles Colors Negre € 17,75 p.s.

- Viu Manent Cabernet 
Sauvignon Gran Reserva € 17,85 p.s

- Simonsig Kaaps Vonkel Brut € 19,65 p.s

- Fattoria Le Terrazze Donna Giulia 
Metodo Classico Brut € 22,70 p.s

- Laurent-Perrier La Cuvée Brut € 38,35 p.s

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten



nieuw in ons assortiment: bijzondere Dutch Design wijnverpakkingen

Dutch Design wine Chair

Na gebruik wordt de verpakking niet 
weggegooid maar in een 
handomdraai tot een stijlvol 
krukje gevouwen. In de Dutch 
Design wine Chair kunnen twee of 
drie flessen wijn verpakt worden. 

Design mogelijkheden:

- Gold
- Dutch Tiles
- Green Leaves

JOOST WIJN vult deze verpakking 
met wijnen naar keuze! Prijzen 
vanaf € 23,50. Minimale afname 10 
stuks.

De Dutch Design wine Chair bijvoorbeeld 
gevuld met:

- Montgravet Wit, Rood en Rosé 
€ 32,50 per gevulde doos     

- Cervoles Colors Blanc& Negre
€ 34,50 per gevulde doos

- 2x Simonsig Kaaps Vonkel Brut 
€ 35,50 per gevulde doos

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten



selectie van onze klassiekers

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten

Beaurempart Blanc & Rouge in 
geschenkkist

€ 19,95 p.s

Meer informatie & contact:

Eelke Boswijk
info@joostwijn.nl
T 035 621 20 88
M 06 247 50 378

Wijn in een gepersonaliseerd kistje

JOOST WIJN graveert en bedrukt 
wijnkistjes met het logo van uw 
bedrijf.
Er zijn kistjes voor 1, 2 of 3 flessen 
wijn. Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden.

Laurent-Perrier La Cuvée Brut 
Coffret met 2 glazen

€ 45,50 p.s.

Barón de Ley Club Privado in 
geschenkkist

€ 12,75 p.s

mailto:info@joostwijn.nl

