
Inspiratie voorbeelden van onze eindejaarsgeschenken

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.

Cérvoles Colors Blanc of Colors Negre in 
1-fles geschenkverpakking

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

‘Cervoles’ betekent rendier in het Catalaans.

€ 12,75 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)

€ 19,50 p.s.

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten



Selectie van onze favoriete bubbels

Laurent-Perrier La Cuvée Brut  
in geschenkverpakking 

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

€ 36,80 p.s.

La Tordera Prosecco Spumante
Alnè

Fris en levendig met een elegante mousse, 
iets bloemige tonen, rijpe peer, appel en 
perzik. Heerlijk als feestelijk aperitief, bij 
en als culinaire begeleider van 
voorgerechtjes, salades en prosciutto met 
meloen. 

€ 10,25 p.s.

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.

€ 19,95 p.s.

Eervolle vermelding bij het Perswijn 
Wijnconcours 2017! Behoort tot de 5 beste 
bubbels in de categorie t/m € 30 ,-.

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten

La Tordera Spumante Rosé Brut 
Cuvée di Gabry

Harmonieus, zacht en fris met aardbei, 
pruimen, framboos, viooltjes, salie en roze 
peper. De mousse is fijn en aanhoudend.
Lekker bij
Superfeestelijk aperitief, maar ook culinair 
goed inzetbaar bij spannende gerechten 
als risotto met aardbeien, gebraden beef 
met kersen en bij fruitdesserts.

€ 9,90 p.s.

op = op



Wijn verpakt in bijzondere Dutch Design wijndozen, deze zijn om te bewaren!

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

JOOST WIJN vult deze verpakking 
met een wijn naar keuze! Prijzen 
vanaf € 15,50. 

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 € 17,95 p.s

- Simonsig Kaaps Vonkel Brut € 19,95 p.s

- Fattoria Le Terrazze Donna Giulia 
Metodo Classico Brut € 22,75 p.s

- Laurent-Perrier La Cuvée Brut € 38,95 p.s

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten

op = op

op = op



Selectie van onze klassiekers

alle prijzen exclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten

Tenuta Sant'Antonio Amarone 
della Valpolicella Selezione

€ 28,80 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

Tenuta Sant’Antonio Valpolicella 
Ripasso Monti Garbi 

€ 14,50 p.s


