
Wouter’s
WIJN?PRESENT!

• Wijn uit Zuid Frankrijk als geschenk in diverse prijsklassen

• All-in prijs, inclusief:
• Pakket voorzien van -zelf aan te leveren- (kerst)kaarten, visitekaartjes e.d.
• Onbeperkt aantal afleveradressen
• Verzending persoonlijk of per DPD pakketdienst (afhankelijk van de locatie)

• Elke wijn voorzien van korte uitleg: 
• proefvideo van Wouter d.m.v. QR-code die verwijst naar een playlist met de wijnen 

uit het pakket
• Optioneel eigen videoboodschap toe te voegen aan playlist; bijvoorbeeld in plaats 

van de klassieke kerstkaart, een persoonlijke groet



WIJN?PRESENT! 

• Alma Cercius Felin Noir Premium Blanc
• Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc
• Vol, fruitig én fris; complex
• Licht houtgerijpt wit voor bij de borrel of rijk visgerecht

• Alma Cercius Felin Noir Premium Rouge
• Syrah - Cabernet Sauvignon - Merlot
• Volfruitig en kruidig
• Échte najaarswijn voor bij de borrel of winterse gerechten

• wijnen worden geleverd: 
• in luxe houten 2-vaks kist
• inclusief korte uitleg van de wijnen op video

Bezorgen op 1 adres
21,00 per pakket

(excl. BTW)

All-in prijs
27,00 per pakket

(excl. BTW)



WIJN?PRESENT! 

• Calmel & Joseph Villa Blanche Chardonnay
• Chardonnay
• Vol en rijk
• Houtgerijpt wit voor bij de borrel en romige gerechten

• Calmel & Joseph Le Fabrique Vieux Carignan
• Carignan
• Kruidig, warm, krachtig maar soepel
• Volle, kruidige wijn voor bij de borrel of een mooi diner

• wijnen worden geleverd: 
• in luxe houten 2-vaks kist
• inclusief korte uitleg van de wijnen op video

Bezorgen op 1 adres
24,00 per pakket

(excl. BTW)

All-in prijs
30,00 per pakket

(excl. BTW)



WIJN?PRESENT! 

• La Garrigue Limoux Grande Reserve Blanc
• Chardonnay
• Zeer vol, zacht, rijk, complex
• Stevige witte wijn met houtrijping voor bij rijke en volle gerechten!

• Chateau La Negly La Côte Rouge
• Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan
• Volfruitig, warm, houtgerijpt, kruidig
• Complexe rode wijn voor bij rood vlees en wild

• wijnen worden geleverd: 
• in luxe houten 2-vaks kist
• inclusief korte uitleg van de wijnen op video

Bezorgen op 1 adres
29,00 per pakket

(excl. BTW)

All-in prijs
35,00 per pakket

(excl. BTW)



“dinerbox”
• 1 fles Calmel & Joseph Crémant de Limoux Brut Nature

• Mooi droog en bruisend aperitief

• 2 fles Domaine Sibille Chardonnay
• Breed inzetbare zachte witte wijn voor bij visgerechten en salades

• 2 fles Terre Métissée Rouge
• Vol en zacht rood voor bij rijke vlees of groentegerechten

• 1 fles Domaine Brial Muscat de Rivesaltes
• Volzoete, maar ook frisse en breed inzetbare dessertwijn

• wijnen worden geleverd: 
• in kartonnen 6 vaks doos (6-vaks wijnkist +11,00 - incl verzenden +13,00)
• inclusief korte uitleg van de wijnen op video
• inclusief recepturen van bijpassende gerechten bij de wijnen

Bezorgen op 1 adres
54,00 per pakket

(excl. BTW)

All-in prijs
60,00 per pakket

(excl. BTW)

WIJN?PRESENT! 

Genoeg voor een 
6 persoons diner!



Levering

• Uiterlijk 10 december besteld, vóór de kerst geleverd!
• Orders vóór 10 december, levering in overleg
• Ná 10 december orders in overleg ook vóór de kerst leveren mogelijk

• Geen minimale ordergrootte
• Ook beschikbaar voor de kleinere ondernemers
• Andere invulling van pakketten vanzelfsprekend mogelijk in overleg

• In Zwolle en een straal van 15 km daarbuiten levert Wouter zelf
• Persoonlijke aflevering van de pakketten
• Buiten Zwolle levering in overleg of per pakketdienst van DPD


