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Seasons Greetings

Seasons Greetings chocolademelk
Seasons Greetings appelsap
Seasons Greetings roombrie
Seasons Greetings chocolate chips
Seasons Greetings slagroom
Seasons Greetings chips zeezout
Seasons Greetings marshmallows
Seasons Greetings tomatensoep
Seasons Greetings party spread mediterranee
Seasons Greetings crackers
Culinario - Séleccion de Vinos - Bodega Rica
Kids Christmas colour set Seasons Greetings
10 theelichten in doosje
Duni servet 33x33 My Star red
Duni theelichthouders set van 2
Seasons Greetings het grote feestspel
Verpakt in kerstdoos Seasons Greetings.€ 39,50
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Daar hebben wij kaas van gegeten!

Voor u ligt onze nieuwe kerstbrochure 2014.
Onze inkopers hebben weer stad en land afgereisd om de nieuwste trends voor komend seizoen t

selecteren. Die gaat u zeker vinden tussen de selectie in deze brochure.
Daar naast hebben wij mooi centraal in de Randstad een nieuwe ruime showroom met ruim

3000 artikelen waaruit zelf een pakket is samen te stellen. Dit kan al vanaf 5 pakketten.
Wij zijn er altijd voor u, maar bel of mail wel eerst even voor een afspraak. 

Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen.

Naast de kerstpakketten hebben wij het keuzesysteem waar een ieder zijn eigen
cadeau of belevenis kan uitzoeken.

Kijk even op onze website onder KeuzePlezier of vraag een demo-code aan op info@tonscheerder.nl.

Relatiegeschenken

Alles onder 1 dak, naast de kerstpakketten en cadeaubonnen, vindt u ook relatiegeschenken, promo en 
werkkleding bij ons. Dus alles wat bedrukt, gegraveerd, borduurt of op een andere wijze bewerkt moet 

worden vindt u op de website of in de showroom in Bodegraven.

Afleveren

Wij zorgen er voor dat de pakketten op de door u gewenste wijze worden afgeleverd, dus op tijd en 
volgens afspraak. Dit kan op 1 of meerdere adressen, neem daar even contact voor op!

Wij wensen u veel kijk en kies plezier toe,
Met vriendelijke groet,

Ton Scheerder Promo&Gifts

Prijswijzigingen, tekst- en prijsfouten voorbehouden. Indien een product niet meer leverbaar is, zullen wij dit in overleg met u vervangen 
voor een gelijkwaardig artikel. Genoemde prijzen zijn exclusief Btw.
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La Dolce Vita

La Dolce Vita amaretto amandel koek
La Dolce Vita latte macchiato&cappuccino
La Dolce Vita amaretto cups in melkpakje

La Dolce Vita picos dipstokjes volkoren
La Dolce Vita ovenbrood rustique meergranen
La Dolce Vita tapenade zongedroogde tomaat

La Dolce Vita pesto basilicum
La Dolce Vita kruidige tomatensaus

La Dolce Vita tagliatelle
Trovati Nero d’Avola

Pastaset 5dlg
Glazen 6 stuks, 
Stompkaars rustiek rood 13cm
Stompkaars rustiek ivoor 19cm
Stompkaars rustiek groen 8cm, 
Duni servetten 33x33 Buon Appetito
Water bij de wijn
Verpakt in kerstdoos rood

€ 49,75

Salami Rozemarijn
Pepermolen
Zoutmolen
Pesto verdi
Tapenade di pomodori secchi
Olive verdi
Olijfolie extra virgin
Italiaanse crema di formaggio
Finca Lomilla Chardonnay
Baguette 2stuks
Jamon Serrano
Tristar contactgrill
Reypenaer proeverij
Verpakt in kerstdoos € 59,75

Op de Grill
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Bekende merken
Remia salata mosterd-honing-dille

Remia tomatenketchup
Remia tosti quick

Snelle Jelle ware Wieger kruidkoek
Nutella

Struik champignonsoep
Struik knakworsten

Struik leverpasteicups in netje
Bolletje kerstboompjes

Pringles chips naturel
DE Pickwick Dutch tea blend

Bros chocolade tablet melk
Autodrop dropdonders

Maggi jus naturel
Aarts zuurkool
Compaxo Gelderse rookworst
Appelsientje dubbeldrank
Delifrance batard le pain classique
Eru goudkuipje
vd Meulen beschuit
vd Meulen toast meergranen
Coca Cola Zero 2 blikjes
Heineken bier 2 flesjes
Mepal schaal 1,5ltr
Mepal schaal 250ml
Verpakt in kerstdoos

€ 49,50
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Christmas Breakfast
 

€ 38,50

Sinaasappelsap
Bosvruchtenthee

Chamdeville
Belgische bonbons

Palace koffie snelfilter
Wilhelmina pepermunt

Delifrance croissants
Petit pain meergranen

Ontbijtkoek

Kerststol
Pate d’ardenne
Jamon Serrano
10 theelichten
Buffetbox servetten
Dunicel tafellaken 138 x 220 cm
Theelichthouders set van 2
Verpakt in kerstdoos
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Hollandse Pot

37,95

Erwtensoep
Maggi jus stamppot
Maggi puree a la minute naturel
Aarts zuurkool
Compaxo Gelderse rookworst
Chocomel vol
Campina echte slagroom
Stampotpan
Aardappelstamper
Echte mannen bier
Boekje Hollandse streekgerechten
Verpakt in kerstdoos
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Bakken

DE Pickwick fruit variatie
van Gilse poedersuiker

Dr.Oetker wolken vanille chocolade
Dr.Oetker mix voor cupcakes naturel
Dr.Oetker cupcake gekleurde parels

Dr.Oetker rolfondant blauw
Dr.Oetker rolfondant roze
Appelsientje dubbeldrank

Hart springvorm 2 stuks
Bakvorm muffins

10 Theelichten in doosje
Duni servetten 24x24 mini buffetbox

Duni theelichthouders 2 stuks
Kersenstokjes

Verpakt in kerstdoos € 33,79
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Mexico

€ 34,75

Wanted taco saus
Wanted tortilla kruidenmix
Wanted taco kruidenmix
Wanted salsa dipsaus
Wanted taco’s 12 stuks
Wanted tortilla’s 6 stuks
Wanted tortilla chips
Mepal schaal 2,5ltr
Mepal saladebestek
Et Tu salade kit honing/mosterd
Coronita cerveza 0,21ltr 4 flesjes 
Verpakt in kerstdoos
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ROOD
Schelpjes pasta

Royal Orchard Aardbei jam
Drop Holland mix

Chips sea salt
Gezouten pinda’s

Thee
Chocolade truffels
Sterretjes koekjes

Palace koffie snelfilter
JP Kersttoast

Appelsientje dubbeldrank
vd Meulen beschuit

Finca Lomilla cabernet sauvignon
Ontbijtkoek
Shopper koe rood
Pate d’ardenne
Duni servetten 24x24 buffetbox
Memoquiz spel
Popcorn
Doppinda’s
Sweet Mallows
Italiaanse pasta saus
Verpakt in kerstdoos

€ 38,00
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€ 37,25

Bonbons
Olive nere
Appelsap
Kruidenkaas
Chips sea salt
Gezouten pinda’s
Meringues
Pane rustico
Thee
Chocoladestaafjes koek
JP Pasteitjes
JP Ragout
Kersttoast
Slagroom
Marcel Martin cabernet sauvignon
Pate d’ardenne
Mini chorizo extra
Het grote kerstpakkettenspel
Verpakt in kerstdoos

Kerstpakkettenspel
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Hollandse Waar

49,95

Meergranen beschuit
Fruitbeleg 

Appel peer sap
Thee

Kruidkoekreep
Roomboter kaneeltwist koekjes

Koffie karamel&cappuccino
Slagroom

Chocolade zeevruchten
Oud Hollandse mix in melkpakje

Pannenkoekenmix
Amsterdamse croquetten ragout

Mosterd
Kaaswafeltjes

Geroosterde&gekruide pinda’s
11 Steden spel

Verpakt in shoppingmand en folie
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Met dit pakket doet u en donatie aan goede doelen:
Voedselbank, Jeugdsport fonds en het Oranje fonds



Blinkend zilver
Chocolade zeevruchten

Likeurcake amaretto
Chocolate chips cookies
Wilhelmina pepermunt

Thee 2 smaken
Windlicht

Voorraadpot Tea

3 Maxi theelichten in organza zakje
Sweet mallows
Meringues
Verpakt in kerstdoos.

€ 23,98
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Candlelight

Thee Earl Grey
Chocosterren

Dienblad Idaho
Stompkaars 13 cm wit

Stompkaars 13 cm beige
Stompkaars 13 cm grijs

Stompkaars 13 cm zwart
Stompkaars 8 cm ivoor
Stompkaars 8 cm beige
Stompkaars 8 cm grijs

Meringues
Verpakt in folie

€ 24,95
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Holland werkt! 
Haardhout

Vuurkorf Straight
Holland werkt erwtensoep
Holland werk soepstengels
Holland werkt hartige sticks

Holland werkt sweet chili crisps
Holland werkt borrelnoten

Lange lucifers
Kasteel Cuvee de Chateau 2 flesjes

Verpakt in folie

€ 29,99
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Haardhout
Vuurschaal zwart 60 cm
Kristal Gluhwein
Culinair erwtensoep met rookworst
Culinair grissini
Culinair toast voor bruschetta
Culinair boeren smeerkaas kruiden
Culinair roombrie black pepper
Culinair kaaswafeltjes
Royal Heart pelpinda’s
Royal Heart sweet mallows
Verpakt in folie

€ 49,95

Warm Genieten
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Lady’s only

€ 23,95

Dames tas Ralph Boyer vilt
Wijn Marcel Martin Syrah Rose

Scentburner zilver
Doosje Scentchips kerstblend

Theelichten
Verpakt in de tas

The Elements
Shopper vilt zwart

Luxe diffuserset de 4 elementen

€ 26,50
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Doe een wens

€ 34,95

Wensboom Kir Royal
Wensboom roombrie
Wensboom chocosterren,
Wensboom chippas
Wensboom meringues,
Wensboom crackers
Shopper Give peace a chance vilt,
Wensboomset,
Theelichthouder Alaska
Theelichten
Verpakt in de tas
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Met dit pakket doet u 
een donatie aan Stich-
ting Make a Wish doe 
een wens Nederland



@Work

€ 37,50

@work 3-vruchtendrank
@work stroopkoekjes

@work toolbox nacho chips
@work salty biscuits

@work borrelmix emmertje
@workdropmix
@work salami

@work cappuccino
Curver Gereedschapbox

@work game raden of radeloos
Amstel bier 2 flesjes

Verpakt in Curver box
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Ook te verpakken 

in gereeschapstas

BBQ
Pepermolen
Zoutmolen

Pomodori secchi
Ketchup

Knoflooksaus
Partybrood wit

Aarts De Groenetafel champignons
Landana Olijf-Tomaat

Lange lucifers
BBQ Emmer

Boska Cheese Barbeclette
Unox beefburgers

Verpakt in folie € 36,95
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€ 32,95

Erop uit kruidkoekreep
Erop uit mini roomboter speculaas

Erop uit chocolade tulpjes
Erop uit thee 3 smaken
Erop uit appel-peer sap

Erop uit picos dipstokjes
Erop uit boeren smeerkaas naturel

Erop uit chips tomaat basilicum
Erop uit hartige sticks 4 smaken
Erop uit borrelnoten sweet chili

Boekje lekker wandelen in Nederland
Vintage backpack blue, 
Verpakt in de backpack

De paden op...
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Fiets er op uit...

€ 43,95

Erop uit Gluhwein
Erop uit fruitbeleg

Erop uit kruidkoekreep
Erop uit geroosterd brood

Erop uit chocodrank
Erop uit slagroom

Erop uit chocolade tulpjes
Erop uit thee 3 smaken
Erop uit appel-peer sap

Erop uit boeren smeerkaas naturel
Erop uit chips tomaat basilicum

Erop uit hartige sticks 4 smaken
Erop uit borrelnoten sweet chili,
Boekje lekker fietsen door Nederland
Fiets/picknickmand hout
Verpakt in de fietsmand
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After Dinner
Landana 1000 dagen schuit kaas
Ana Luz vijgenbrood amandel
Ana Luz camembert
Ana Luz kaaswafels
Ana Luz vijgjes in chocolade
Ana Luz Moscatel wijn
Mini fuet
Kaasplank Geneva
Kaasmes Cheesy
Verpakt in sfeervolle kerstdoos

€ 38,50
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€ 29,99

Just words red
Just Words thee 3 smaken

Just Words amaretto amandel koekjes
Just Words latte macchiato&cappuccino

Just Words slagroom
Just Words wensreep chocolade

Just Words cake in cup
Keep Calm cup and straw 2 stuks
Keep Calm coolerbag met plaid

Verpakt in de coolerbag
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Just words blue

Just Words Gluhwein
Just Words appel-peer sap

Just Words mini toast
Just Words roombrie black pepper

Just Words brosse biscuits salted
Just Words hartige stick

Just Words sweet chili crisps
Just Words kaas twist stengels
Vandaag de dag dat..? Kalender
Keep Calm cup en straw
Keep Calm coolerbag met plaid
Verpakt in de coolerbag

€ 37,75
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Travel Chique
Reistas Ralph Boyer visgraat

Toilettas Ralph Boyer visgraat
Plaid Lammy donker grijs

Verpakt in de reistas

€ 27,50

Wereldreiziger

World Track koffer/trolley
World Track postmanbag
World Track toilettas
World Track reisdeken & kussen
Verpakt in de koffer

€ 38,50
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Fit & Cool

€ 29,95

Hero fairtrade appelsap
Kruidkoekreep

Mini toast
Tapenade zongedroogde tomaat

Kruidige tomatensaus
Tagliatelle

Handdoek zwart
Sportbidon rood

Sporttas Fit & Cool
Verpakt in de sporttas
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Kaasplankje

Olijven verdi
Italiaanse salademix

Bruschetta al rosmarino
Keramiek olijfbakje

Watch me grow..smaakmaker
Verpakt in sfeervolle kerstdoos

€ 14,95

Kaasplank Geneva
Borges Port Ruby

Hollands kaasmes eiken
Oude zwarte kaas schuit

Verpakt in sfeervolle kerstdoos

€ 29,95

Smaakmaker
27



Italia

Theekannetje

Theelichthouder
Theelichten
Watch me grow... 
Truffels
Marmerkoekjes
Verpakt in sfeervolle 
kerstdoos

€ 14,95

€ 14,95

Olijven nere
Formaggio da pasta
Culinair kruidige 
tomatensaus
Culinair tagliatella 
traditioneel
Watch me grow..Italia
Verpakt in sfeervolle 
kerstdoos
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Cheese de Luxe

Bonbons
Borges Port Ruby
Hollands kaasmes Boska 54 cm
Kaasplank Friends Boska
Oude zwarte kaas 500 gram
Verpakt in folie

€ 64,95
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Apres-ski

Le Chalet kaiserschmarm
Le Chalet chocolademelk

Le Chalet wintergluh appel-kers
Le Chalet kruidenkaas

Le Chalet apfelstrudel koekjes
Le Chalet slagroom

Le Chalet chips sea salt

Le Chalet pinda’s
Le Chalet marshmallows
Le Chalet pane rustico
Le Chalet snowmanset
Plaid Lammy taupe
Koekenpan
Game Le Chalet het grote feestspel
Verpakt in sfeervolle kerstdoos€ 46,95
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Poef!Chips sea salt
Sparkling krijtjes in melkpak
Sparkling chocolade wafeltjes
Sparkling kerstmelange koekjes
Sparkling cappuccino
Sparkling zeevruchten
Sparkling mini toast
Sparkling roombrie
Sparkling hartige sticks 4 smaken
Sparkling borrelnoten sweet chili
Sparkling biermix nootjes
Marcel Martin Cabernet Sauvignon
Vandaag de dag dat..? Kalender
Vilten kaartenhouder/riem
Opvouwbare opbergpoef
Cuddle bug
Verpakt in de poef

€ 59,75
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De Olmenhorst

Buitenkaars  Berk
Olmenhorst aardbeienjam
Olmenhorst appelstroop
Olmenhorst appelsap
Olmenhorst kaascreme
Olmenhorst honingwafels
Olmenhorst toast
Olmenhorst maiswafels
Olmenhorst krokante muesli
Jute eco shopper Olmenhorst
Verpakt in Pure kerstdoos

€ 35,40
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U kunt dit pakket ook laten verpakken in onze unieke groene 
hart fietsmand.

Pindaboter voederhuis
Pindaboter vogelzaad
Sinaasappelsap
Bosvruchten thee
Pepermunt
Koekjes Belgisch chocolade
Zwarte bessen jam
Fruit muesli
Chips zout
Corti di pane baguettes
Guus Voederbol
Pot Korpus zwart met witte letters
Verpakt in folie

€ 37,50

Buitenleven
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Zij gaat op reis

Chamdeville Mousseux Sec

Norlander Cabin Trolley

Strandlaken Place Reserved

Game Celebrate het briefjesspel

Rituals Deep Relaxation

Verpakt in de trolley

€ 72,50

Hij gaat op reis

Chamdeville Mousseux Sec

Norlander Cabin Trolley

Strandlaken Place Reserved

Vandaag de dag dat..? Kalender

Rituals Pure Refreshment

Verpakt in de trolley

€ 72,50
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Relax voor haar

Chamdeville Mousseux Sec
Badlaken

Rituals Deep Relaxation
Verpakt in folie

€ 29,95

Relax voor hem

Chamdeville Mousseux Sec
Badlaken
Rituals Pure Refreshment
Verpakt in folie

€ 29,95
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Uit Chili: DB Reserve 
Chardonnay
Helder geel van kleur. Een complex 
bouquet met elementen van meloen 
verweven met wat hout. Vol en romig 
van smaak, met een prettig mondge-
voel. Delicaat en goed in balans.
DB Reseve Cabernet 
Sauvignon
Donkerpaarse kleur met een bouquet 
van cassis, pruim, mint en droptonen. 
Houtgelagerde, volle wijn van donker 
fruit met mooie rijpe tannines. Een 
mondvullende wijn van het bekende 
wijnhuis De Bortoli, die toegankelijk 
blijft en daardoor in vele gezelschappen 
gewaardeerd... 
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 21,00

Uit Zuid-Afrika: Porcupine 
Rigde Sauvignon Blanc
Heldere kleur met licht groene tonen.
Uitnodigende geur van kruisbessen, 
tropisch fruit en gemaaid gras.
Aangenaam frisse smaak met typische 
sauvignon kenmerken als kruisbes-
sen en gemaaid gras. Een lange, rijpe 
afdronk.
Potrcupine Rigde Syrah-
Viognier
Een donkere robijnrode kleur. Een open, 
aangename fruitige geur van rood 
fruit, kruidige tonen en vanille. De rijpe 
tannines geven deze wijn een goede 
structuur. In de krachtige afdronk komt 
vooral het fruit (bessen) weer terug.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 19,90

Uit Frankrijk: Domaine Curot 
Sancerre
Sancerre wordt tot de mooiste Franse 
witte wijnen gerekend en is zeer popu-
lair in de Parijse restaurants. Een lichte 
goudgele kleur met een aangename 
fruitige geur (perzik) en een lange frisse, 
sappige afdronk.
Domaine Curot, Sancerre 
Rouge
Robijnrood van kleur met een zeer 
bloemige neus, mondvullend met een 
opvallend lange afdronk. De Pinot Noir 
druif is duidelijk herkenbaar en ook 
het terroir (Argilo-Calcaire) heeft zijn 
invloed op deze wijn niet gemist.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 31,25

Gele kleur met een groene zweem. 
Zeer aromatische neus met geel fruit, 
citrus en licht kruidige tonen. Zachte 
aanzet met gebalanceerde zuren, licht 
kruidig en rijp fruit, in de finish licht 
amandelen.

La Miranda de 
Secastilla rouge 
Somontano 
Een diepe kersen rode kleur. 

In de neus een intense geur 
van bloemen, kruiden en zwarte 
bessen. De smaak is soepel en 

complex met elementen van 
kersen, vanille en plezierige 
kruidigheid.

Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 21,95

Uit Spanje: La Miranda de Secastilla 
            blanco Somontano
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Uit Roemenië:
Calusari Pinot Noir
Heerlijke aroma’s, bijna stroperig, 
donker, rijk en potent met rood fruit en 
cinnamon. 
Calusari Sauvignon Blanc
Fris met witte bloemengeur, fruitig als 
de wijn iets op warmt.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 12,50

Uit Frankrijk: Chateau de 
Panery Cuvee Henry
De wijn is robijnrood met een flonke-
ring van granaat. De neus is complex 
met tonen van kersen, caramel en wilde 
peper. De smaak is geconcentreerd met 
rijpe tannines en tonen van vanille en 
kruiden.
Verpakt in een mooie geschenkdoos.

€ 11,60

De wijn heeft een heldere, stro gele kleur. In 
de neus ruikt men perzik, abrikoos en peer, 
met hints van mandarijn, jasmijn, licht rokerige 
tonen en vanille. De smaak is zacht en aantrek-
kelijk, met een goede balans, delicate smaken 
en een lange afdronk.
Botalcura Reserve Syrah Malbec 
El Delirio
De wijn heeft een robijn rode kleur neigend 
naar zwarte kers. De neus is complex en aan-
trekkelijk, met de geur van rijpe zwarte bes, 
kersen, viooltjes, nootmuskaat, witte peper, en 
getoast hout. De smaak is breed en mondvul-
lend, met rijpe tannines, en een nadruk op fruit 
en vanille.
Botalcura Reserve Syrah Nebbiolo 
El Delirio
De wijn heeft een intense paars-rode kleur. 
De neus is krachtig en tevens elegant, met 
tonen van kers en pruim, maar ook kruiden 
zoals anijs, kardamon en koriander en uiter-
aard hout. De smaak is krachtig en stevig, met 
een goede balans tussen stevige tannines en 
zwoele houttonen.
Verpakt in een 3 vaks wijnkist.

€ 21,50

Uit Spanje: Finca Lomilla 
Chardonnay
Moderne Chardonnay met karakteris-
tieke smaakelementen van exotisch- en 
citrusfruit. In de afdronk valt vooral het 
zachte karakter op.
Verpakt in een mooie geschenkdoos.

€ 4,75
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Uit Chili: Botalcura Reserva Chardonnay Viognier El Delirio



Uit Spanje: Finca Lomilla 
Cabernet Sauvignon
Dieprood van kleur. In de geur vooral 
elementen van rood fruit en een lichte 
kruidigheid. De smaak is soepel en rond 
met een prettige afdronk.
Verpakt in een mooie geschenkdoos.

€ 4,75

Uit Italië: Terre Forti Trebbiano 
Chardonnay Rubicone
Een strogele, lichte kleur. In de geur vi-
neus, met aroma’s van rijpe appeltjes en 
amandelbloesem. De smaak is verfris-
send en zacht.
Terre Forti Sangiovese
Rubicone
Een intense robijnrode kleur. In de geur 
delicaat, met aroma’s van viooltjes en 
rood fruit. De smaak is mooi geba-
lanceerd met fijne tannines die goed 
combineren met het rode fruit.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 10,75

Uit Frankrijk: Vincent Bouquet 
Merlot
Sappige wijn goed gevuld met ac-
cent op fruit (bramen, kers, framboos). 
Levendige, soepele smaak. Zachte 
tanninestructuur. Evenwichtige balans, 
accent op kers en specerijen in de finale.
Vincent Bouquet Chardonnay
Helder, lichtgeel met groene reflexen. 
Gemiddelde geurintensiteit, lichtkruidig 
met zacht geel fruit. Ronde aanzet, zelfs 
romig, met een beschaafde zuurgraad, 
geen hout en evenwichtige structuur. 
Deze wijn is ruim inzetbaar.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 13,75

Een goudgele kleur. Een complexe 
geur van rijp fruit (peer en witte 
perzik), camille en hout. De smaak is 
kruidig, vol en rijp. De invloeden van 
het hout en en het rijpe fruit zijn goed 
in balans. Een zeer complete wijn.
Tergoldego Rotaliano 

Mezzacorona
Intens donkerrode kleur, com-
plex karakter met een aroma 
van rijp rood fruit, pruimen 
en zwarte bessen. Een zoete 
aanzet, een sappige en rijpe 
smaak van pruimen en wat 

zoethout. De afdronk is lang en 
aangenaam.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 21,50
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Uit Italië: Pinot Grigio Riserva Mezzacorona

Uit Frankrijk: Cremant de Bourgogne Pur Pinot Noir 
Magnum 1,5ltr

Bleek gele kleur met een roze zweem. Subtiele neus met wit fruit en toast. Fijne 
mousse, levendig en sappig van smaak. Complexe stijl.
Verpakt in luxe kist.

€ 38,25

Uit Italië: Appasimento Torre 
del Falasco
Intens fruit van pruimen, aardbeien en 
kers. 
Verpakt in een mooie geschenkdoos.

€ 14,75

Uit Zuid-Afrika: 
Veel Geluk Kaapse wit 
Chenin Blanc
Frisse, sappige wijn met accent op 
fruit. Aroma van honingmeloen ver-
weven met grassige tonen.Verkwik-
kende, frisdroge finale met accent op 
limoentjes.
Veel Geluk Kaapse Rooi 
Cabernet Sauvignon Malbec
Helder paarsrood. Kloeke wijn. Fruitrijk 
aroma met bramen, kers en een 
vleugje leer. Mondvullende, sappige 
smaak met zachte, levendige zuren. 
Zachte, fruitrijke afdronk met accent 
op bosaardbei en bramen.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 15,50

Uit Frankrijk:
Boerenschenkwijn wit Char-
donnay Colombard, 
Heldere lichtgele kleur. Zeer veel 
geur, frisse citrustonen, peer en 
ananas in de neus. Soepele en frisse 
smaakaanzet met veel citrusfruit, 
peer en druivigheid. Soepele stijl met 
opwekkende zachte zuren. Dorstles-
ser!
Boerenschenkwijn rood Mer-
lot Grenache
Bordeaux rode kleur.  In de geur veel 
fris braam en kersenfruit, zeer toe-
gankelijk. In de smaak een soepele 
aanzet met wederom fris kersenfruit 
en tonen van pruim en vijg. Zachte 
afdronk met een lichte kruidigheid.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 12,50
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Uit Italië: TENUTA CA 
BOLANI PROSECCO 
DOC Magnum 1,5ltr 

Ca’Bolani ligt in Cervignano del 
Friuli, in het gebied Aquileia in het 
noordoosten van Italië. Door de 
ligging genieten ze van veel zon en 
een koele zeewind wat zorgt voor 
veel fruit, suikers en smaak-
concentratie.
In cadeaudoos verpakt.

                € 21,25

3 mousserende wijnen 
Worden per stuk in feestdoos verpakt

A Prosecco Frizzante Filo La Gioiosa
Strogeel van kleur met een lichte mousse. De geur is fris met ele-
menten van wit fuit. De smaak is sappig en verfissend, met een licht 
bittertje aan het eind. 

€ 6,99

B Rotari Cuvee 28 MezzaCorona
De kleur is strogeel, met een opvallende sparkeling. De geur is in-
tens, elegant en complex. De smaak droog, vol en harmonieus, met 
rijpe tonen. Een bijzondere wijn van grote klasse. 

€ 15,50

C Duc de Foixsemi-secco Cava
Deze zeer mooie cava is licht goudgeel van kleur, met veel fruit 
zoals peer en perzik, en friszoet van smaak. De mousse is verfijnd 
met een goede, evenwichtige en aangename afdronk.

€ 9,60

Uit Spanje: Finca Lomilla Ca-
bernet Sauvignon, 

Dieprood van kleur. In de geur vooral 
elementen van rood fruit en een lichte 
kruidigheid. De smaak is soepel en rond 
met een prettige afdronk.
Finca Lomilla Chardonnay, 
Moderne Chardonnay met karakteris-
tieke smaakelementen van exotisch- en 
citrusfruit. In de afdronk valt vooral het 
zachte karakter op.
Verpakt in een 2 vaks wijnkist.

€ 9,95
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Uit Spanje:
Duc de FoixBrut 
Magnum Cava, 1,5 ltr
Deze speciale slectie heeft een rij-
pingsperiode van twee en een half jaar 
op fles achter de rug, dit is duidelijk 
merkbaar aan de verfijndheid en de 
complexiteit van de wijn, lichtgeel van 
kleur, veel fruit zoals peer en abrikoos 
en verfrissend van smaak.
In cadeaudoos verpakt.

€ 27,10

Uit Spanje: El Coto Cri-
anza Magnum 1,5ltr, 
Volle rode kleur. Fruit aroma’s in de neus 
met typisch zoet aroma’s van de eik. 
Vanille. Goede balans, zijde zacht en 
vettige intensiteit. 
Verpakt in luxe wijnkist.

€ 24,95
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