
Nu op devinotheek.be:
Uniek assortiment cadeautips: 

standaard of naar wens

Geef eens een  
Château cadeau!

1 fles Cava Zeta Brut
Gemaakt volgens de méthode traditionnelle in het 
centrum van de Spaanse Penedes-regio biedt deze cava u 
een fijne en elegante smaak. Hét ideale aperitief in een 
geraffineerde presentatie. 
                 € 8,13  excl btw - € 9,83 incl btw

€ 9.70  excl btw - € 11.74 incl btw

€ 17.74  excl btw - € 21.47 incl btw

€ 19.43  excl btw - € 23.51 incl btw

€ 12.89  excl btw - € 15.60 incl btw

€ 14.71  excl btw - € 17.80 incl btw

CadeaUtips gamma € <20 excl. btw

Ontdek ons ruimer assortiment aan cadeautips op www.devinotheek.be. 

1 fles Porto Noval Fine Ruby of White 
Eén van de meest gekende portohuizen biedt u een 
zachte en verleidelijk port, zowel in rode als in witte 
versie

1 magnumfles rode wijn (1.5 l)  Domaine Lafage 
1 magnumfles Domaine Lafage, Cuvée Nicolas 2012 in 
een prachtig etui. Een ravissante wijn uit de Roussillon  

1 fles Champagne Blanc de Blancs – La Brun de 
Neuville Een champagne gemaakt van 100 % 
Chardonnay !! 
Elegant, charmant, en door ieder gewaardeerd – etui 

2 flessen wijn : 1 rood – 1 wit Caudeval
1 fles Merlot 2014 + 1 fles Chardonnay 2014 Caudeval  - 
Languedoc rood en wit. 2 vlot drinkbare wijnen bestemd 
voor elke gelegenheid - Etui

2 flessen rode wijn Domaine Giuliani
Les Notes de Louis 2013/14 : een zachte rode wijn uit de 
zuidelijke Rhône – Etui 

2 flessen : 1 rood – 1 wit 
De klassieke Bordeaux – regio biedt ons met Ch Bel Air 
Perponcher een mooi assortiment. Voor wijnliefhebbers die 
houden van traditie - Etui

€  20.45 excl btw - € 24.75  incl btw

€  30.88 excl btw - € 37.36  incl btw

4 flessen Costières de Nîmes – 2 rood en 2 wit

Een tikje méér vernieuwend, met scores van Robert Parker 
van 91/100 - Etui

€  48.48 excl btw - € 58.66 incl btw

1 fles Champagne Henri Abelé Brut – etui  
Een vaste waarde in ons gamma! Deze champagne is 
gebrevetteerd hofleverancier in meerdere landen - Etui

€  23.60 excl btw - € 28.56  incl btw

3 flessen : 2 Lalande de Pomerol en 1 St Véran 

Een waardevol trio dat iedereen kan bekoren. Deze uiterst 
evenwichtige wijnen prijken op alle betere restaurantkaarten - 
Etui

€  40.45 excl btw - € 48.95 incl btw

CadeaUtips gamma € 20 - € 50 excl. btw

4 flessen : 2 fles Rood en 2 flessen Wit Domaine Lafage   
Dit mooie stel uit de Roussillon maakt uw feestmaaltijd 
gewoon af !! Etui

€  35.77 excl btw - € 43.28 incl btw

2 flessen Lalande de Pomerol 
Een klassieker van formaat. Ch La Commanderie, Lalande de 
Pomerol. De wijn wordt door elke wijnliefhebber ieder jaar 
weer volop geprezen - houten kist
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Van de Portugese “quinta’s” over de Franse 
“châteaux” tot de Schotse “highlands”: met een 
goede fles komt u altijd goed weg.

Breekt u zich niet het hoofd over cuvées en 
jaartallen: in deze folder maken wij een preselectie 
van klassiekers voor u. In elke prijsklasse vindt u wel 
iets waarmee u een goede beurt maakt. Of schenk 
uw relaties een cadeaubon van De Vinotheek, dan 
kunnen ze zelf hun favorieten kiezen.

Hebt u zo uw eigen idee, 
dan helpen wij u graag een 
pakket naar wens samen te 
stellen, met offerte. 
Inspiratie vindt u genoeg op 
devinotheek.be. Maar aarzel 
vooral nooit om ons te 
bellen.  Wij zijn er voor u.

www.devinotheek.be

€  53.69 excl btw - € 64.97  incl btw

€  57.52 excl btw - € 69.60  incl btw

€  82.55 excl btw - € 99.88  incl btw

€  59.71 excl btw - € 72.25  incl btw

€  68.15 excl btw - € 82.46  incl btw

CadeaUtips gamma > € 50 excl. btw

Verras uw relaties met  
een degustatieavond!
Wij organiseren leerrijke wijnavonden  

en bedrijfspresentaties waar  
iedereen nog lang van nageniet! 

Bel Inge Nelis  
op het nummer 0478 39 08 08 

en we kijken samen wat mogelijk is.

3 flessen Toscaanse rode wijn 
Chianti Classico Nittardi 2011,  afkomstig uit het prachtige 
Toscane, is een uiterst evenwichtige wijn die nu best kan 
gesmaakt worden - Etui  

6 flessen rode wijn uit de Languedoc – Corbières 
Ch de Lastours, Cuvée S Descamps 2009 is een hoogst 
evenwichtige wijn, optimaal op dronk. Beloond met 
medailles en awards - de mooie originele doos wordt 
feestelijk verpakt.

3 flessen Pomerol     
Ch Fleur Gazin 2006, een buitengewoon mooie wijn uit 
Pomerol – Houten kist 

1 magnumfles Pomerol

Ch Hospitalet de Gazin 2009 : een voltreffer van formaat 
van het schitterende wijnjaar 2009  – Etui

6 flessen :  3 rode wijn Graves en 3  witte Bourgogne  

3 flessen Macon Solutré 2014, Domaine Vessigaud geven 
schitterend de hand aan een mooie wijn uit de regio van de 
Graves, Ch Beauregard Ducasse 2010 - Etui

Stationsstraat 23, 9450 Haaltert 
Tel. 053 83 48 17 

gsm 0478 39 08 08
info@devinotheek.be • www.devinotheek.be
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Dit is slechts een greep uit het totale assortiment.
Al onze wijnen en/of champagnes door u gekozen 

kunnen verpakt worden in dozen van 1,2,3 4,6 of 12 
flessen en dit wordt steeds door ons op een verzorgde 

manier afgewerkt. Contacteer ons voor een meer 
uitgebreide lijst of een persoonlijk voorstel.
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