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

F E E S T E L I J K E E I N D E J A A R S D E G U S TAT I E !
Vrijdag 14 december (18u — 22u) en Zaterdag 15 december (15u — 22u)
Diverse wijnmakers verwelkomen u persoonlijk !
Meer dan 50 gastronomische wijnen op de proeftafel !
Hét moment om kerstpakjes en nieuwjaarscadeaus te
kiezen, de wijnen bij uw kerst– en oudejaarsmenu te
bepalen, voldoende bubbels te voorzien om het
nieuwe jaar in te zetten ...

WIN EEN VERBLIJF VOOR 2 PERSONEN IN HET 5-STERRENHOTEL
CAVA & HOTEL MASTINELL IN VILAFRANCA DEL PENEDES
(BARCELONA) !
Ongetwijfeld één van de meest unieke hotels in Barcelona !
De unieke architectuur bootst de kronkelige vorm van cava-flessen na.
Het dak is voorzien van een mozaïek als eerbetoon aan Antoni Gaudi.
Awarded with a Gold Medal at the Int. Exhibition of Interior Design in Shanghai 2011.

2 NACHTEN INCL. ONTBIJT EN DINER + WINERY TOUR + TASTING !
CAVA MASTINELL behoort tot de meest prestigieuze cavas !
Alle cava’s worden minimum 5 jaar gerijpt in de bodega. Op het label wordt de datum
van dégorgement (verwijdering gistprop) vermeld.

Alle cava’s werden bekroond met een Gold Medal.
Cava Mastinell werd geselecteerd voor het huwelijksfeest van de dochter van
Koningin Sofia, alsook voor de Spaanse delegatie op de Olympische Spelen in Beijing
China !
JUANJO komt naar Wijnhuis 75 en vertelt u alles over de Mastinell cava die op
dezelfde manier als een champagne gemaakt wordt, en ook hoe u een verblijf in dit
exclusieve hotel kunt winnen !

Ook HORTEN komt naar Wijnhuis 75 !
De 100 % Tempranillo die haar naam draagt, blijft een bestseller ! Alsook de AnaNoa blend
van Sauvignon-Verdejo, Ana is haar zus, Noa haar nichtje.
De Dulcinea del Maar — 100 % Syrah — werd opgenomen in de Wijnkoopgids 2019 van Frank
Van der Auwera bij de beste 60 feestwijnen! Eiktoasty, geroosterde koffie, levendig fris, vol
rijpe rode vruchten en een afdronk met zoetrijpe tannines en laurierdrop.

SPAANSE OLIJFOLIE
Hét moment om de Spaanse olijfolies te proeven,

en alles te weten te komen over de Polyfenol in
olijfolie, de Cornicabra olijven, ...
Lekker in de keuken én leuk om cadeau te krijgen !

NIEUW : GIN ZONDER ALCOHOL !

Ook LUC BAUDET, de atypische wijnmaker en

No sugar, No alcohol, No salt

oenoloog van CLOS DES CENTENAIRES komt

Herbal Delight & Floral Delight.

naar Wijnhuis 75 !
Luc Baudet heeft een passie voor de fijne keuken en dat

CHAMPAGNE DIEBOLT-VALLOIS, dé

merk je aan z’n gastronomische wijnen: zachte tannines,

referentie uit de Côte des Blancs !

veel fraîcheur, finesse en complexiteit. Hij werkt
biologisch, zonder pesticiden maar wel met etherische
oliën, biodynamische compost en seksuele verwarring.

Deze keer staat ook de Prestige Blanc de Blancs
Grand Cru Brut op de proeftafel !
Deze Chardonnay cuvée is een assemblage van
3 grands crus van 3 jaren en behoort tot de top
van de prestigieuze champagnehuizen !
Coup de Coeur Sommeliers Int.
Gault & Millau 18,50/20. Wine Spectator 93/100.
Citaat champagne expert Richard Juhlin:
“Jacques Diebolt et sa famille produisent des vins
de chardonnay qui sont absolument à classer
parmi les meilleurs du monde”.

INSCHRIJVEN !
Wij willen iedereen in een gemoedelijke sfeer laten genieten van de
wijnen en de FEESTELIJKE HAPJES, en sluiten de inschrijvingen af
als het max. aantal personen is bereikt. Deze degustatie is gratis.
NOORDHOUTSTRAAT 75 — 9031 DRONGEN (BAARLE)
WWW.WIJNHUIS75.BE

Graag inschrijven via T 0494 244 188 of info@wijnhuis75.be

OOK OPEN OP ZONDAG 23 EN 30 DECEMBER (11u-17u).

