
 



Het einde van het jaar is in zicht, wat is 

er nou mooier om uw relatie, personeel, 

kennissen, vrienden, familie te 

verblijden met een mooi geschenk. 

Hieronder ons aanbod van bijzondere 

geschenkverpakkingen en flessen.   

  

 

GEACHTE RELATIE 
 



Zenato Ripassa 2012 3 Liter in kist  

 

Het bedrijf van de familie Zenato is gelegen in San Benedetto aan het Gardameer, in de provincie Veneto. 

Dit gebied is naar volume het grootste produktiegebied van DOC wijnen van Italie. Het bedrijf wordt geleid 

door Alberto en Nadia Zenato, dus het betreft hier nog een echt familiebedrijf. Met name de laatste jaren 

worden de wijnen van Zenato overladen met medailles en fantastische recensies, wat er toe leidt dat ze 

hun wijnen zeer gemakkelijk afzetten. 

ZENATO 

Zenato Ripassa 2012 Magnum 

 

 



 

Zolla Primitivo di Manduria 2013 1,5 ltr Gift 

Box  

  

 

Zenato Amarone 2011 Magnum 

 

Farnese Vini is een jong bedrijf dat in korte tijd is uitgegroeid tot één van 

de top exporteurs in Zuid-Italië met een totale productie van bijna 13 

miljoen flessen. Deze groei ging niet gepaard zonder nationale en 

internationale erkenning. Drie jaar achtereen werd Farnese uitgeroepen 

tot bedrijf van het jaar in haar industrie, vijf maal werden haar wijnen 

uitgeroepen tot wijn van het jaar en meer dan 30 gouden medailles en 

trofeeën sieren de wand van het hoofdkantoor. 

 

FARNESE 

Z O L L A 



 

Met 150 jaar ervaring heeft de familie Biscardo haar "roots" in de wijn. Werkzaam 

vanuit de Soave geven de broers Mauricio en Martino vandaag de dag leiding aan het 

familiebedrijf. Vanwege zijn expertise wordt Mauricio veelvuldig als consultant door 

bekende producenten in Italië ingehuurd. Hun wijnen staan bekend om hun 

gevaarlijke drinkbaarheid en uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. 

 

MABIS 

Neropasso Rosso Veneto 2013 Magnum incl. 

kist 

  

 

 Neropasso Rosso Veneto 2013 Jerobaum 3L incl Kist 

 



Santadi Rocca Rubia Riserva 2012 Magnum incl. kist 

 

 



De filosofie van 'Les Domaines Paul Mas' is er op gericht de typiciteit van bodem en druivenras 

te behouden, en tegelijkertijd een wijn te presenteren die aansluit bij wat de consument 

vandaag de dag vraagt: veel fruit, concentratie, kleur, geur en smaak. Alle wijnen worden 

gemaakt door Michel Mas, in samenwerking met de Australische oenoloog Richard Osborne, 

die speciaal is aangetrokken voor het vinifiëren van de witte wijnen; als Australische 

wijnmaker heeft hij ruime ervaring in het maken van frisse witte wijn in een warm, zeg maar 

gerust heet klimaat. 

 

DOMAINES

PAUL MAS 

Chateau Paul Mas Clos des Mures 2014 Magnum 

 

Paul Mas Vignes de Nicole                                  
Magnum Cabernet / Syrah 2013 

 

Houten 2-Vaks Kist Vignes de Nicole - Paul 
Mas incl. 2 Flessen 0.75 Vigne de Nicole 
naar keuze.  

 



Bij Bodegas LAN gaat het maar om een ding en dat is kwaliteit. Men heeft hier de 

beschikking over de nieuwste en modernste productiemiddelen die er zijn. Bodegas 

LAN heeft eveneens contracten afgesloten met diverse wijnboeren, die 

verantwoordelijk zijn voor het leveren van druiven aan LAN. LAN zal ook in de 

toekomst blijven investeren in het waarborgen van het opgebouwde kwaliteits 

imago.Men wordt al enkele jaren achtereen steevast beloond met de meeste 

medailles en goede recensies in de toonaangevende Spaanse wijnpers. 

 

Bodegas LAN Crianza 2011 Magnum in kist  

 

Bodegas LAN Reserva 2008 Magnum in kist 

 



 

Pago de Cirsus Oak Aged 2013 Magnum 

 

Chateau de la Grave 2010 

Magnum 

 

 



Villa Conchi Brut Seleccion  Magnum in giftbox 

 

 

Cava Brut Mont Marcal Magnum 

 



Het Champagne huis Baron Fuente 

werd in 1967 opgericht door Gabriel 

Baron en zijn vrouw Dolores Fuente. In 

die tijd werd een start gemaakt met 

slechts een hectare wijngaarden. 

Heden ten dagen is Baron Fuente in 

het bezit van 50 ha wijngaarden. De 

wijngaarden bevinden zich in de 

gemeente Charly sur Marne en liggen 

op de beste percelen van dit gebied, 

namelijk tegen de hellingen uitkijkend 

over de rivier de Marne.  

De wijngaarden zijn beplant met de 

traditionele druivensoorten: Pinot 

Noir, Pinot Meunier en Chardonnay.  

 

Baron Fuente Jerobaum 2008 3LTR. in kist  

 

Baron Fuente Grande Reserve 

Brut Magnum  

 



 

Ponte Prosecco Spumante 

Extra Dry Magnum  

 

Bepin de Eto Prosecco Spumante Magnum   

 



Espressioni AM 2014 Bianca 70 cl 43 % 

 

    Espressioni AM 2015 Acacia 70 cl 48% 

 

Espressioni AM 2014 Moscato 70 cl 43,5 % 

 
 

 



Espressioni AM 2015 Aromatica 70 cl 43% 

 

Le Giare Degustazione 3 Fl – 20cl 

-Gewurtztraminer 

-Chardonnay 

-Amarone 

 

 



De familie Van Zeller is een van de bekendste families binnen het Port gebied en eigenaar van diverse gerenommeerde 

Port huizen, zoals o.a. Feuerheerds en Quinta Roriz. De oorsprong van de bekende familie Zeller gaat terug naar de 13e 

eeuw, naar de Vlaamse stad Mechelen en Nijmegen, waar de familie verschillende gebouwen bezat, namelijk het dorp 

van de Zellaer. Tijdens de 17e eeuw, ten tijde van de religieuze oorlogen die Noord- en Midden-Europa in die tijd 

voerden, zijn de van Zellers gemigreerd naar Spanje en Portugal om zich te vestigen. De voorouders van de familie Zeller 

zijn de eerste leden van 14 generaties in de wijnhandel van Port en Douro. In 1993 verkocht de familie het bekende 

Quinta Noval aan de AXA groep. 

 

 

Feuerheerd’s 3 Shades of Port 

- White 

- Ruby 

- Tawny 

 

 
 

 

Feuerheerd’s 3 Ages of Port 

- 10yrs old 

- 20yrs old 

- 30yrs old 

 

 



Feuerheerd’s 3 Decades of Port 

- 1970 

- 1982 

- 1990 

 
 

 

Feuerheerd’s The Book of Port 

Book with 10 Port references 

- Ruby 

- Tawny 

- White 

- Ruby Reserva 

- Tawny Reserva 

- Pink 

- LBV 

- 10yrs Old 

- Colheita 90 

- Vintage 

 
 

 



Feuerheerd’s Houten kist voor 50cl fles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

YOUR TITLE 

HERE 

Feuerheerd’s Houten kist voor 75cl fles 

 
 

 



 


