
MAAK UW GEZELLIGE MOMENTEN COMPLEET  
MET EEN LEKKERE FLES WIJN ! 

Allemaal wijnen met een verhaal, die we zelf ontdekt en ter plaatse 
geproefd hebben, én rechtstreeks importeren !  
De meeste exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 ! 
 
Een wijn voor elke gelegenheid, een wijn in elke prijsklasse !  
Alle wijnen zijn voorradig en kunnen onmiddellijk meegenomen worden.  
 
Als Sommelier-Conseil geven wij graag alle info over wijn&gerecht, ... 
 
In onze gezellige wijnbar kunt u wekelijks witte en rode wijnen proeven ! 
Ook de olijfolie staat open voor de liefhebbers. Bij mooi weer in de tuin. 
 
Wij verzorgen graag uw geschenkpakketten en cadeaubonnen. 
 
Tot binnenkort! 
Jo & Kathleen Vandenheulen-Vanhauwaert 

AUGUSTUS 

Vrijdag 23 augustus : 18 u—21 u 
Zaterdag 24 augustus : 14 u—21 u 
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DEGUSTATIES BIJ WIJNHUIS 75 
 

Gewoon genieten, proeven, chillen, 
kletsen, netwerken,  

quality time, quality wine,  
aan de bar, bij mooi weer in de tuin,  

vergezeld van hapjes ... 
 

De ene degustatie worden 30 wijnen 
ontkurkt, soms ook 100 ... 

 
Wilt u na de degustatie nog even 

nagenieten ? Uw favoriete wijn kraken 
kan aan winkelprijs. 

 
De degustaties zijn gratis.  

Inschrijven gewenst (dag + aantal personen)  
via info@wijnhuis75.be of T 0494 244 188. 

SEPTEMBER 

Zaterdag 21 september : 14 u—21 u 
Zondag 22 september : 11 u—17 u 

OKTOBER 

Zaterdag 19 oktober : 14 u—21 u 
Zondag 20 oktober : 11 u—17 u 

NOVEMBER 

Zaterdag 16 november : 14 u—21 u 
Zondag 17 november : 11 u—17 u 

DECEMBER 

Zaterdag 14 december : 14 u—21 u 
Zondag 15 december : 11 u—17 u 

Paolo  e Valentina Fornaser, Maestro dell’Amarone 

“ Vriendschap is misschien wel het meesterwerk van de natuur “ 



WIJNABONNEMENT :  ELKE MAAND EEN ANDERE WIJNBOX !  

Grijpt u ook altijd naar dezelfde wijnen ? Een gewoonte ? Of bang dat u een andere wijn niet lekker vindt ?  
Met de wijnbox kunt u uw smaakpapillen testen en leert u de wereld van de wijnen beter kennen. 

WAT ?  Maandelijks ontvangt u 3 à 6 verschillende wijnen. Elke maand een ander pakket, andere wijnen, andere druiven, wijnen uit 
elke prijsklasse, ook topwijnen, samengesteld volgens seizoensgerechten, alsook enkele tips over wijn&gerecht ... 

PRIJS ?  60 €/maand incl. BTW, via domiciliëring, gedurende 1 jaar. 

MEER INFO ? T 0494/244 188 of in de WINKEL. 

BESTELLEN ? Via info@wijnhuis75.be, met vermelding van NAAM, ADRES, LEVERINGSADRES, E-MAIL en GSM. 

Gratis levering in de postcodes 90**, 97**, 98**, 99**. Levering op maandag of dinsdag. 

Uw wijnbox zelf afhalen in de winkel ? Dat kan ook ! Bovendien krijgt u dan de kans om alle open flessen van dat moment te proeven ! 

ADRES 
NOORDHOUTSTRAAT 75 

9031 DRONGEN (BAARLE) 

T 0494 244 188 
INFO@WIJNHUIS75.BE 
WWW.WIJNHUIS75.BE 

OPENINGSUREN WINKEL 
Woensdag & Donderdag: 14 u — 19 u 

Vrijdag: 14 u - 20 u 
Zaterdag: 11 u — 20 u 

Uitzonderlijke sluitingsdagen worden vermeld  
op de Google-pagina van Wijnhuis 75 

ENJOYING  
THE GRANDS CRUS 


