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rELATIEGESCHENKEN
Heeft u al nagedacht wat u uw netwerk graag zou schenken voor de goede samenwerking? Of hoe u uw 
waardering voor het personeel kan laten blijken na de inspanningen van afgelopen jaar? Een klein gebaar, 
op het juiste moment, maakt een groot verschil. Een wijngeschenk is natuurlijk nog steeds een goed idee!

Persoonlijke aandacht bij uw keuze
Uiteraard is het belangrijk om de juiste keuze te maken. Met maar liefst meer dan 600 wijnen en 
dranken in verschillende prijsklassen uit 15 landen zit u bij ons goed. Wij helpen u graag met deze keuze. 
Een flesje rood, wit, Porto, Sherry, Grappa, … alles is mogelijk. Wilt u het nóg feestelijker maken? Dan is een 
heerlijke Cava, Prosecco, Franciacorta of Champagne natuurlijk het uitgelezen relatiegeschenk. Het spreekt 
voor zich dat wij u graag ontvangen om in overleg uw keuze te bepalen.

Personalisatie van uw geschenk
U kunt kiezen uit de volgende verpakkingen:
 aVerpakt in papier
 aWijnzakjes
 aDoosjes in verschillende kleuren voor 1,2,3 & 4 flessen
 aHouten kistje van 1,2,3,4 & 6 flessen
Om het compleet te maken kunnen wij uw logo en gepersonaliseerde boodschap hieraan toevoegen. Verder 
zorgen we voor een mooie strik om het geschenk nog leuker te doen ogen en kunnen wij tenslotte ook de 
verzending voor u verzorgen. 

offerte aanvragen
Op de achterzijde hebben wij voor u een beknopt overzicht van mogelijkheden opgesteld. Uiteraard is er 
meer mogelijk dan wij op een a4-tje kunnen vermelden. U kunt bij ons een offerte op maat aanvragen via 
telefoon/mail en natuurlijk bij ons langskomen om uw wensen te bespreken. Wij ontvangen u graag. 
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan zeker even contact op

Met vriendelijke groet,
Kees en Sietske van Breda

U ziet, u maakt een keuze... Wij zorgen voor de rest. 
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Voorbeelden mousserende wijnen verpakt verpakking excl. btw

1 fl Crémant d’Alsace Domaine Pfister Tasje € 20.66
1 fl Ruffin & Fils Champagne Brut Réserve Doosje € 26.82
1 fl Nathalie Falmet Champagne Brut Kistje € 40.04

Voorbeelden wijnen verpakt in kistje verpakking excl. btw

1 fl Rivage rood of wit Domaine de Belle Mare 1 fl kistje € 14.79
1 fl Ô d’Yeuses Blanc & 1 fl Ô d’Yeuses Rouge 2 fl kistje € 27.60
2 fl Gigondas Le Terme & 1 fles Sancerre Blanc Daniel Crochet 3 fl kistje € 56.03

Wij voeren vele merken champagnehuizen waaronder een aantal boutique champagnehuizen vanuit eigen 
import. Zo geeft u altijd iets unieks. Uiteraard vindt u bij ons ook de Champagnes van de Grandes Marques. 
Prijs en beschikbaarheid van deze ‘grote merken’ zijn op aanvraag

Wij bezorgen in Rotterdam grotendeels de pakketten zelf en wij verzenden wereldwijd. Prijzen per pakket in 
Nederland zijn vanaf € 7,03 excl btw per pakket. Voor de buitenlandse bestemmingen en tarieven kunt u 
contact met ons opnemen. 

Een goede fles rode wijn feestelijk verpakt in papier, tasje, doosje? Misschien een rode en een witte wijn als 
geschenkset of een prachtige 6 flessenkist met de mooiste wijnen. Voor iedere gelegenheid een keuze. Wij 
stellen uw relatiegeschenk ter plekke met uw samen en alles wordt feestelijk en stijlvol verpakt. Naast rode 
en witte wijnen kunt u bij ons ook terecht voor mousserende- en dessertwijnen, of een heerlijke fles port, 
limoncello of nog wat sterkers. Wij hebben alles in huis.

Naast de inhoud telt immers ook de verpakking. U kunt bij ons terecht voor feestelijk met papier verpakte 
flessen tot aan stijlvolle houten kistjes eventueel extra stevig verpakt voor verzending naar het buitenland

Dit jaar heeft u bij ons meer keuze in delicatessen. Wij hebben prachtige olijfolies van Château d’Estoublon 
(de Chanel onder de olijfolies), eersteklas Iberico hammen en wijngeïnspireerde bonbons/truffels van Duits 
topchocolatier Schell Shokoladen. Te combineren met uw gekozen wijnen en waarmee u eenieder verrast.

Château d’Estoublon Olijfolie excl. btw

Huile d’Olive Salonenque 500ml  € 29.82
Huile d’Olive Flacon Spray 100ml  € 25.23
Truffelolie Spray 100ml  € 26.56
Duo Huile d’Olive&Vinaigre Spray 100ml  € 36.65
Vinaigre de Vin Rouge 500ml  € 16.47
Balsamico Azijn 200ml  € 17.89

Schell Shokoladen (bereid met wijn) excl. btw

Exclusieve Champagnetruffels 4-pack  € 9.13
Truffels All about Wine 4-pack  € 7.80
Truffels All about Wine 10-pack  € 15.55
Truffels All about Wine 14-pack € 19.72
Spaanse delicatessen

Iberico ham vacuüm 50 / 100 gr v.a. € 6.88 

Kistjes (Geschikt verzending*)

1 fl houten kistje*  € 4.92
2 fl houten kistje*  € 6.20
3 fl houten kistje*  € 7.40
4 fl houten kistje* € 8.68
6 fl houten kist* € 10.33

Wijndoosjes excl. btw

1 fl wijndoosje  € 2.07
2 fl wijndoosje  € 3.72
3 fl wijndoosje  € 4.55
4 fl wijndoosje  € 6.20

Lichte verpakkingen

1 fl dubbel vloeipapier € 0.83
1 fl chique wijntasje € 2.07
2 fl chique wijntasje € 2.48
3 fl chique wijntasje € 2.89
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KEUZE AAN WIJNEN

KEUZE AAN CHAMPAGNES

DIVERSE VERPAKKINGSMOGELIJKHEDEN

BEZORGING & VERZENDING

DELICATESSEN ALS BIJPAKARTIKEL
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