FEESTELIJK
GENIETEN

O N LINE - GR ATIS THUIS BE ZO RG D - E I G E N I M P O RT W IJ N EN - PRO EF GA R A N TIE

CADEAUBOXEN:
Borrelen met je collega’s of vrienden of familie? Dat kan met een JOOST
WIJN borrelbox. Dit zijn drie voorbeelden van populaire boxen. Maar
we maken graag een pakket voor je op maat. Zo hebben wij bijvoorbeeld
ook alcoholvrije boxen en luxe boxen met champagne.
VOORDELEN VAN EEN JOOST WIJN BORREL BOX:

heerlijke producten, ook vegan en alcoholvrij
bezorging in heel Nederland
inclusief een persoonlijk kaartje

stevig blond bier(0,33l)
en Spaanse Patatas Fritas

Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden?
Of wil je meerdere pakketten door ons
laten versturen? Neem dan contact op via:
info@joostwijn.nl of bel 035 6212088

frisse witte of
soepele rode Spaanse wijn
(0,375l) + Spaanse Patatas Fritas

...............................................
GOOISCHE BUBBEL +
PATATAS FRITAS
Borrelbox met een stevig
blond bier(0,33l) en
heerlijke, knapperige
Spaanse Patatas Fritas

...............................................
€ 13,95 ex BTW, inclusief
verzendkosten

.............................................................
SYNERA BLANCO OF TINTO
+ PATATAS FRITAS PAPRIKA
Borrelpakket met een frisse witte, of
soepele rode Spaanse wijn (0,375l)
en knapperige Spaanse Patatas Fritas

..............................................................
€ 15,49 ex BTW, inclusief verzendkosten

.............................................................
OOK VOOR TEAMS
& ZOOM MEETINGS!

.............................................................

frisse, elegante bubbel (0,33l)
en Spaanse Patatas Fritas

..............................
GALES
BLANC DE
BLANCS
BRUT +
PATATAS
FRITAS
TRUFFEL
Borrelbox met
een elegante
bubbel van
chardonnay,
riesling en pinot
blanc

..............................
€ 19,95 ex BTW,
inclusief
verzendkosten

.................................................................................................................................................................
De trend van feestdagen van 2020? Uitgebreid thuis dineren met je geliefden,
met een hele goede ﬂes wijn en heerlijk eten. Wij adviseren daarom relaties de
komende feestdagen een grote Magnum ﬂes cadeau te geven. Dat is pas echt
uitpakken en dubbel te genieten! De verpakking maken we graag op maat.
Bijvoorbeeld door het bedrukken van een mooie sleeve, een wikkel om de wijnkist.
En het toevoegen van een aanbiedingskaart of een recept voor bij de wijn.
Ook de bezorging kan JOOST WIJN volledig uit handen nemen.
Barόn de Ley Reserva
Magnum (1,5l)
•Druiven: Tempranillo,
graciano, maturana
•Romige wijn met
satijnzachte structuur en
aangename, rijpe tannines.
Verleidelijke aroma's van
klein bosfruit, pruimen,
verse paddenstoelen,
ceder, kofﬁe en chocola.
•Prijs per ﬂes: € 24,40
ex BTW
•In wijnkist met wikkel:
€ 32,30 ex BTW

Tenuta Sant’Antonio
Valpolicella Ripasso
Monti Garbi Magnum
(1,5l)
•Druiven: Corvina,
rondinella, croatina,
oseleta
•Zoals een Valpolicella
Ripasso hoort te zijn: vol
en complex met rijp rood
fruit, kruidigheid, wat hout
en veel lengte.
•Prijs per ﬂes: € 29,ex BTW

Fattoria Le Terrazze Sassi
Neri Conero Riserve
DOCG (1,5l)
•Druiven: Montepulciano
•Prachtige Montepulciano; krachtig, vol, elegant
en fruitig. De smaak is vol
en zacht. Met recht
geprezen als een "Grande
vino"!
•Prijs per ﬂes: € 40,90
ex BTW
•In wijnkist met wikkel:
€ 48,90 ex BTW

•In wijnkist met wikkel:
€ 36,90 ex BTW

.................................................................................................................................................................

BRUISEND HET NIEUWE JAAR IN!

.................................................................................................................................................................
Wist je dat er veel mousserende wijnen zijn die op dezelfde manier worden gemaakt als
champagne? Ze worden gemaakt volgends de méthode traditionelle, in het Italiaans
Metodo Classico, waarbij de tweede gisting ook op de ﬂes plaatsvindt.
Mistinguett Cava Brut
Spanje, Penedès
•Druiven: macabeo,
parellada, xarel-lo
•Een licht strogele cava
met een levendige mousse
en aroma’s van appel, peer,
gebak en een ondertoon
van brioche. Fris en
verteerbaar met een lange
opwekkende afdronk.

Tenuta Spinelli Mèroe
Metodo Classico Pecorino
Italië, Marken
•Druiven: Pecorino
•Deze wijn heeft een
strogele kleur en een ﬁjne,
aanhoudende mousse.
Intense aroma's, van
bloemen en grapefruit. De
smaak is elegant, fris, en
met goede zuren.

•Prijs per ﬂes: € 7,19
ex BTW

•Prijs per ﬂes: € 15,10
ex BTW

•In wijnkist met wikkel:
€ 12,99 ex BTW

•In wijnkist met wikkel:
€ 20,90 ex BTW

Michel Genet Redblend
9208 Rosé Brut
Frankrijk, Champagne
•Druiven: Chardonnay,
Pinot Noir
•Licht zalmroze, fris en
ﬂoraal met rood fruit,
citrus en een hint van
lavendel.
•Prijs per ﬂes: € 32,ex BTW
•In wijnkist met wikkel:
€ 37,80 ex BTW

LEKKER UITPAKKEN!

................................................................................................................................................................
Domaine Sauveroy is een familiebedrijf met 30 hectare wijngaarden in het hart van de
Coteaux du Layon in de Loire-vallei. Kwaliteit is de drijvende kracht voor wijnmaker
Pascal Cailleau. Duurzaamheid en het behoud van biodiversiteit heeft hij hoog in het
vaandel staan. Clos des Sables is een chenin blanc met een weelderige en complexe
smaak, met tonen van wit fruit, gekonﬁjte citrusvruchten en een lange en aanhoudende
afdronk. Cuvée Andécaves, gemaakt van 100% cabernet franc heeft aroma’s van zoete
kruiden, zwart fruiten enkele geroosterde tonen. De smaak is krachtig, rijk en zijdeachtig.

Domaine Sauveroy
Cuvée Andécaves & Clos
des Sables Anjou Blanc
Frankrijk, Loire

................................................
•Prijs 2 ﬂessen: € 21,79
ex BTW
•In wijnkist met wikkel:
€ 29,90 ex BTW

................................................................................
JOOSTWIJN werkt samen met verschillende
wijnimporteurs. Door dit te combineren met
eigen import, bieden we een mooie en brede
wijn portefeuille van kwaliteitswijnen.

Simonsig Kaapse Vonkel Brut
Zuid-Afrika, Stellenbosch
•Druiven: Chardonnay, pinot
noir & pinot meunier
•Simonsig bracht als eerste
wijnhuis een vonkelwijn op
de markt, het Zuid-Afrikaanse
antwoord op champagne.
Fris en zacht met een romige
mousse, wit fruit, citrus,
noten en biscuit.

Exclusief voor onze zakelijke klanten:
Proefaanbod van JOOST WIJN
Ben je op zoek naar een relatiegeschenk,
maar vind je het lastig om te kiezen?
Wij komen graag langs om verschillende
producten te tonen en wijnen te laten proeven.

•Prijs per ﬂes: € 11,99 ex BTW
•In wijnkist met wikkel:
€ 17,79 ex BTW

Wat biedt Joost Wijn?
Alles uit handen: van verpakken tot aﬂeveren
bij relaties, scherpe prijzen en eigen import.
Wijnen bestellen?
Bezoek de website: www.joostwijn.nl
Mail ons: info@joostwijn.nl
Bel ons: 035 621 20 88
WhatsApp ons: 06 247 50 378
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Eelke Boswijk

.......................................................

