Sommelier-Conseil & Importeur
Voor particulieren, horeca & bedrijven
Een wijn voor elke gelegenheid, een
wijn in elke prijsklasse !

BESTAAT 3 JAAR:FEEST!
Samen met onze wijnmakers uit Italië, Spanje en Frankrijk bezorgen wij u een unieke beleving!

Z a te rd a g 1 1 m e i
 De g us t at ie 1 0 0 w ijn en: 14 u — 19u
 Wal ki n g D in ne r doo r T opc hef : 1 9u3 0

Zondag 12 mei
 De gus ta ti e 1 00 wij ne n : 14 u — 19 u

Locatie
W i j n h u i s 7 5, N o o r d h o u t s t r a a t 7 5 , D r o n g e n
Deze degustatie is gratis. Graag inschrijven via
In de tuin wordt een sfeervol, gezellig en culinair restaurant neergezet.

kathleen@wijnhuis75.be of T 0494 244 188

WALKING DINNER DOOR TOPCHEF NIEK DUCHEYNE !
Topchef Niek leerde de kunst van verfijnd koken bij sterrenchefs Wout Bru en Danny Horseele.
Samen met zijn vrouw Lies zorgt hij voor een ultieme culinaire beleving !
 6 amuses en fingerfood
 Vollegrond asperges uit Spitsbroek met mangalica ham
 Bonito met granny smith, koolrabi, jus van ponzu
 Tartaar van rundsvlees met zomerse salade
 Coulis van daslook met ragout van scheermesjes, inktvis en lichte tomkai jus
 Lamsnavarin van Pyreneeën lam
 Dessert op basis van aardbeien en champagne
 Wafeltje

Prijs/persoon : € 69,95
Wijnen aan winkelprijs, ook de topwijnen!
Wij willen alle gasten op een comfortabele manier en in een knusse,
gezellige sfeer laten genieten van dit culinair gebeuren.
Daarom is het aantal plaatsen beperkt !
Inschrijven vóór 3 mei via kathleen@wijnhuis75.be of T 0494 244 188.

CASANOVA UIT TOSCANE !
De wijnen van Susanna & Isidore zijn even charmant
als de naam van dit wijndomein :
• Rosso di Montepulciano, the freshness
• Vino Nobile di Montepulciano Settecento, an elegant & pure selection
• Irripetibile, super Tuscan collection
• IGT ‘Leggenda’, timeless emotions
Sublieme blends van Sangiovese, Cabernet Sauvignon en
Merlot, van gewoon fantastisch naar topklasse !

MONTE FAUSTINO DI FORNASER PAOLO
UIT VENETO !
De Maestro van de Amarone en zijn vrouw Valentina nemen u met veel passie
mee in het verhaal van Romeo & Julia! Wie de Valpolicella Ripasso Classico
Superiore, de Amarone della Valpolicella Classico, de Recioto ... reeds leren
kennen heeft bij Wijnhuis 75, weet dat de wijnen van Fornaser uniek zijn!
Ook de nieuwe jaargang van FLO is opnieuw een topper!

BODEGAS ZUGOBER UIT RIOJA !
De familie Zugober maakt uitzonderlijke wijnen, ook een witte
Rioja ! De new generation volgt de principes uit de Bourgogne,
nl. Single Vineyard : één wijn gemaakt met druiven uit één
specifieke wijngaard. Dit maakt de wijn superieur !
Aandacht voor detail = betere kwaliteit !
Kom kennis maken met Manuel.

ZORZETTIG UIT FRIULI COLLI ORIENTALI !
De wijnen van Annalisa zijn reeds van bij de start een vaste waarde
in onze collectie: frisse, minerale witte wijnen !
MYO Pinot Bianco: 3 Bicchieri Gambero Rosso !
Nieuw : SEGNO DI TERRA : blend van 50% Friulano, 35% Chardonnay
en 15% Sauvignon.

COSTE DI BRENTA UIT ABRUZZO !
Anna en Augusto nemen u mee naar hun biologische wijngaarden in Lanciano. Van hun Trebbiano,
Pecorino en Montepulciano d’Abruzzo druiven weten zij schitterende wijnen te maken ! Villa Elcie,

Pecorino Superiore en de Montepulciano d’Abruzzo Riserva mag u zeker niet vergeten proeven !

CLOS DES CENTENAIRES UIT CÔTES DU RHÔNE SUD !
Luc Baudet is een atypische wijnmaker en oenoloog met een passie voor de fijne keuken.
Met zijn Clos des Centenaires (100% Roussanne), zijn Luxe, Calme et Volupté (Cabernet, Merlot, Petit
Verdot) en zijn Condrieu (100% Viognier) heeft hij alvast de gastronomische wereld overtuigd !
WWW.WIJNHUIS75.BE - Hét adres voor de wijnliefhebber!

