PRETTIGE FEESTDAGEN
MET EEN SCHITTERENDE RODE WIJN
VOOR EEN EXTRA SCHERPE PRIJS

Heusden, november 2017

Geachte Wijnliefhebber,
De recentst aangeplante wijngaard, van het Domaine de Valmoissine, is inmiddels tot
volle wasdom gekomen. Daarom stelt Louis Latour ons nu tijdelijk in de gelegenheid,
om U deze mooie rode, Zuid-Franse wijn, tegen een speciale prijs aan te bieden.
Dankzij de extra zon, smaakt hij zachter en soepeler dan vele rode Bourgognes.
Het is een fantastische, niet te zware, wijn met veel finesses in geur en smaak.
Hij past uitstekend bij de feestelijke gerechten van dit seizoen.
Omwille van die reden, kozen wij hem dan ook, tijdens een zeer uitgebreide proeverij,
tot onze favoriete kerstwijn. Uiteraard verpakken wij hem tevens in de Kerstpakketten,
die op het bestelformulier staan.
Aan alle bestellingen die wij vóór 6 december ontvangen, voegen wij een lekkere
surprise toe.

U nu al mooie feestdagen met deze grandioze wijn, toewensend,

hoogachtend,
HEEREN VAN HEUSDEN
Wijnkoopers

Kerstpakketten staan op de achterkant
van het bestelformulier.

Drs. J. Janssen

Om aan vrienden te zenden of om Uw eigen kerstdiner nog feestelijker te maken
KERSTDINER - PAKKET
(Bevat van onderstaande wijnen, elk één fles)
Lingot Martin
Domaine de Valmoissine - 2014 - Louis Latour
Zachte, mousserende roséwijn, met de fruitige geur
Rode wijn uit Zuid-Frankrijk. Zachte smaak en
van de Gamay-druif. Heerlijk als aperitief.
fruitige geur van Pinot Noir-druiven.
Ardèche-Chardonnay - 2016
B-S-T Rood - 2016
Frisse witte wijn, met een subtiele lange afdronk.
Zeer geconcentreerde, robijnrode Toscaanse wijn.
Begeleidt uitstekend een ‘vissig’ voorgerecht.
Volle, zachte en kruidige afdronk.
Chablis - 2015 - Simonnet Fèbvre
Tawny Port - Silva Reis
Strakdroge mineralige wijn. Door zijn hoge
Met zijn frisse geur en niet te zware smaak,
kwaliteit: De bekendste witte wijn ter wereld.
ook geschikt als aperitief en uiteraard bij kaas.
Een potje honing, uit de duurzaam bewerkte wijngaarden van de Bourgogne, geselecteerd door Louis Latour.
HOUTEN GESCHENKKIST à 6 FLESSEN “KERSTDINER-PAKKET” à
Het pakket bevat een beschrijving van alle wijnen en de honing
(afkomst, bewaarmogelijkheid en combinatie wijn/spijs)
Dit pakket staat op de achterkant van het bestelformulier.

€ 89,00

Feestelijke Bubbels
De meest feestelijke mousserende wijn om mee te toosten, te aperitieven en elkaar Nieuw Jaar te
wensen, is ongetwijfeld de Champagne Brut van Boizel.
De in Amsterdam geboren Erica Boizel-Hötte, werd 102 jaar met haar lijfspreuk:
“Dagelijks twee glaasjes van mijn Champagne en 1 stukje pure chocolade.”
De Crémant de Bourgogne van Simonnet Fèbvre uit Chablis, behoort tot de hoogste categorie
mousserende wijnen van de Bourgogne. Hij heeft een aangenaam droge smaak en fijn parelende
belletjes.
De fruitige rosé van Lingot Martin is een heerlijk zacht aperitief. Hij is mild in de mond en zijn
afdronk is uiteindelijk toch droog. Hij bevat slechts 8% alcohol. Echt een vineuze verrassing!
Pas sinds enkele jaren behoort de Prosecco uit Italië, tot de populairste mousserende wijnen in heel
de wereld. Die waardering dankt hij vooral aan zijn zeer lichte pareling en druivige geur.
Als U deze bubbels nu bestelt, dan komen ze vóór de feestdagen nog tot rust.

Cuvée Père Bérard
Jubileum Cuvée
Bérard heeft deze Cuvée speciaal samengesteld, omdat wij dit jaar zijn wijnen 30 jaar
importeren. Een rode wijn van Syrah- en Grenache-druiven, die door Zuid-Franse
zonnestralen zijn gekoesterd. Ofwel, het type wijn van de Zuid-Rhône. Donkerrood van
kleur, een volle smaak als van chocolade en kruidig geurend.
Wij adviseren U, om van deze wijn een doosje extra te bestellen. Hij smaakt namelijk nu al
heel aangenaam en, mits liggend en koel bewaard, kunt U er over vijf jaar ook nog van
genieten.
Bovendien opent U, tijdens de feestdagen, waarschijnlijk een aantal extra flessen.
Deze Cuvée mag U niet missen! Hij staat op het bestelformulier bij de rode huiswijnen.

