Doe-het-zelf wijnproeverijpakket Wijnzinnig!
Inhoud wijnproeverij:
- Schatkist / picknickmand
- 4, 6 óf 8 verschillende flessen wijn
- Sechuan Buttons
- Informatieformulier
- Informatiekaartjes met informatie over de wijnen
- Wijn-spijstips
- Wijnproeverijtips
- Klemborden met proefformulieren
- Pennen
- Klein cadeautje

(bruikleen)

(bruikleen)
(bruikleen)
(bruikleen)
(bruikleen)
(bruikleen)
(bruikleen)

Spelregels:
Het wijnproeverijpakket wordt bezorgt in een schatkist of een picknickmand. Mocht je na het
genieten van deze doe-het-zelf wijnproeverij een bestelling doen in de vorm van flessen of dozen
wijn, cadeauartikelen of cadeaupakketten, dan kom ik deze bestelling bij je bezorgen en neem ik de
schatkist of picknickmand mee terug. Als je ervoor kiest om geen nabestelling te doen na deze doehet-zelf wijnproeverij dan vraag ik je om de schatkist of picknickmand inclusief alle benodigdheden in
bruikleen binnen twee dagen naar mij terug te brengen, op mijn locatie in Sint-Oedenrode.
De wijnen
Het assortiment van Wijnzinnig! bestaat uit 12 verschillende wijnen, waarvan 1 mousserende witte
wijn, 3 witte wijnen, 3 rosé, 3 rode wijnen en 2 dessertwijnen. Je kiest zelf de wijn uit die bij je
gezelschap aansluit uit onderstaand overzicht.
Naam wijn
Ville d’Arfanta

Soort wijn
Mousserende witte wijn

Land van herkomst
Italië

QCM Branco

Stille witte wijn

Portugal

Vinalthau Viognier

Stille witte wijn

Frankrijk

Cadia Abrigat
Sauvignon Blanc
QCM Rosé
Vinalthau Rosé
Saint Marc Rosé

Stille witte wijn

Italië

Stille rosé
Stille rosé
Stille rosé

Portugal
Frankrijk
Frankrijk

QCM Tinto

Stille rode wijn

Portugal

Forma de Arte

Stille rode wijn

Portugal

Bordeaux
Supérieur
QCM Late Harvest
Moscatel
Navarro Pedro
Ximénèz

Stille rode wijn

Frankrijk

Witte stille dessertwijn

Portugal

Sherry

Spanje

Kenmerken
Zachte verfijnde bubbel,
aardbeien
Wit en tropisch fruit,
fris en soepel
Volle witte wijn, iets
zwaarder, exotisch fruit
Typische Sauvignon Blanc,
fris en fruitig
Zacht, soepel, licht fruitig
Soepel, frambozen, kersen
Rond, stevig, toegankelijk,
rood fruit, frambozen
Aromatisch, zwarte kersen,
soepel, evenwichtig
Stevig, kruidig, peper,
vol, zacht
Zwaar, zwart fruit, tabak,
cederhout, veel tannine
Amandel, honing, gedroogd
fruit, bloemen, zoet
Krenten, rozijnen,
stroperig, hout, zoet

De bijbehorende prijzen*
*Alle prijzen zijn per wijnproeverijpakket voor max. 6 personen,
exclusief 21% BTW én exclusief bezorgingservice.
Een wijnproeverijpakket met vier wijnen:
Een wijnproeverijpakket met zes wijnen:
Een wijnproeverijpakket met acht wijnen:

€ 80,00
€ 100,00
€ 120,00

Wist je dat…
…
alle wijnen van Wijnzinnig! zuiver, duurzaam én veganistisch zijn
…
je door de zuiverheid van de wijnen van Wijnzinnig! de volgende dag géén hoofdpijn hebt,
zélfs niet na twee flessen
…
de wijnen van Wijnzinnig! exclusief zijn en daardoor niet te koop in winkels en op webshops
…
mijn wijnleverancier één klant per gebied heeft, waardoor de exclusiviteit behouden blijft
…
wijn wijnleverancier alleen werkt met (grote) horecazaken en dat via Wijnzinnig! deze wijnen
ook particulier verkrijgbaar zijn
…
ik persoonlijk contact erg belangrijk vind en hiernaar streef
…
de cadeaupakketten van Wijnzinnig! op maat samen te stellen zijn
…
ik de duurzaamheid van mijn wijnen doorvoer in mijn cadeauartikelen en daardoor constant
op zoek ben naar duurzaam verpakkingsmateriaal
…
je me kunt inhuren als gastvrouw op je feest of partij thuis, je hoeft alleen maar zelf de
boodschappen te doen en ik zorg ervoor dat niemand iets tekort komt
Contact opnemen
Wordt jij net zo enthousiast als ik zelf van deze doe-het-zelf wijnproeverij? Dan kun je deze bestellen
via email: wijnzinnig@outlook.com of telefonisch via: 06-22556809 (ook Whatsapp).
Website
Kijk ook eens op mijn website: www.wijnzinnigbijdaan.nl. Hier vindt je naast voorbeeldfoto’s van de
doe-het-zelf wijnproeverij nog veel meer leuks!

Met gastvrije groet,
Daniëlle van der Pasch
Wijnzinnig!

