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Indomita - klasse uit CHILI
Indomita is één van de
weinige wijnproducenten
die over eigen
wijngaarden beschikken.
In de Casablanca Valley,
een kleine, laaggelegen
vallei, getypeerd door
maritieme invloed van de
koude Stille Oceaan.
Hierdoor liggen de
wijngaarden een groot
stuk van de voormiddag
in een koele nevel en
liggen de
dagtemperaturen in de

zomer niet hoger dan
25°C. Bij gevolg hebben
de druiven een langer
rijpingsseizoen, waardoor
ze intenser van smaak
zijn. Dit is vooral ideaal
voor de witte wijnen.
De wijnen van Indomita
worden getypeerd door
de pure expressie van de
druivensoort, hun
elegantie en hun
onovertroffen prijskwaliteit verhouding.

Varietal
Chardonnay
Carmenère
Merlot

€ 5.77 -> nu: 5.50
Gran Reserva
Chardonnay
€ 8.78
Carignan
€ 9.24
Cab.Sauv.
€ 8.81
bij 6 flessen, 1 glazen
kandelaar GRATIS
(zolang de voorraad strekt)

www.indomita.cl

Indomita - Late Harvest
Zoete witte wijn gemaakt van 50% Gewürztraminer en 50% Sauvignon Blanc.
Combinatie van bloemen, zoete aroma's en zuur in het gehemelte, honingkleurig,
elegant. Past heel goed bij een stukje wildpaté, foie gras of ... zo maar.
50 cl

€ 7.88 --> nu: € 6.99

11,5%

Box Spring Gin + aangepaste tonic
Geschenkpakketjes
gemaakt door Manuel

Wouters.

Gentleman's Cut met
Fentimans Tonic,
voor échte mannen.

Premium editie van de
Spring Gin.
Qua stijl is het, net zoals de
Spring Gin, een London Dry
Gin die vier keer werd
gedistilleerd. De vierde keer
hangt de zak met dertien
botanicals mee in het
distillaat. Hun smaken en
aroma's komen door het
hogere alcoholgehalte beter
tot uiting.
Toetsen van kruiden, citrus
en peper. 48,8% - € 62.77

Ladies Edition met
Fentimans Rosé Lemonade
Gemaakt van veertien
botanicals, o.a. witte
perziken, zeldzame China
White Monkey Silver Needle
Tea. (De theeblaadjes worden
op 2000m hoogte geoogst door
apen, getraind door monniken,
zo vertelt de legende) Je

smaakt de subtiele tannines
van de thee en het fijne
aroma van de perzik in de
afdronk. 38,3% - € 54,00

Champagne de Venoge
Sinds jaar en dag onze huischampagne
Allerhande geschenkartikelen te verkrijgen. (zie ook www.champagnedevenoge.com)
Cordon Bleu Brut (75cl) in doos
Rosé (75cl) in doos
Doos met drie flessen Cordon Bleu Brut
Louis XV 1995

Vin du Paradis extra droge champagne

€ 29.95
€ 37.18
€ 92.57
€ 109.00
€ 32,31 -> € 27.50

Alle leveringen aan
huis (met postcode 9800)
gebeuren GRATIS!

Champagne Lenoble
Actie op Cuvée Intense
40% Chardonnay uit Chouilly (Grand Cru des Côtes des Blancs), 30% Pinot Noir uit
Bisseuil (Premier Cru des Montagnes de Reims) en 30% Pinot Meunier uit Damery.
37,5 cl
€ 14.98---> € 13.50
Guido Gezellelaan 37

Actie op Blanc de Blancs 2006

9800 Deinze
TELEFOON:
09 3861033
FAX:
09 3801233
E-MAIL:
info@taveirnewines.be

100 % Chardonnay uit Chouilly, verkregen uit één enkele oogst van 2006.
75 cl
€ 34.70---> € 31.50

GIN & TONIC - Manuel Wouters
Around the world in 80 gins
Gesigneerd door de auteur

Bezoek onze website!
www.taveirnewines.be

Manuel Wouters is bekend van de ginbar Sips en
de TV-zender Njam.
Dit boek bevat de technische en historische
achtergrond die je nodig hebt om gin en tonic écht
te begrijpen. Reis met Manuel Wouters en word
een ginkenner die van alle windstreken thuis is!

€ 24.99

Siku Glacier Ice Wodka
Siku is een unieke wodka, de eerste en enige wodka gemaakt met gletsjer ijs van de
Qalerallit Sermia gletsjer in Groenland, en dit zonder ooit omgezet te worden in
water. De wodka wordt 5 maal gedistilleerd, en met een zuiverheid van 96%
vermengd met het vermalen ijs dat aan -25°C vloeibaar wordt. Siku, Groenlands
voor ijs, is de puurste en waarschijnlijk de zachtste wodka ter wereld.

€ 44.33

Cognac Davidoff
De 'raison d'être' achter Davidoff cognac is de productie van specifieke 'design'
cognacs.
Zino Davidoff (1906-1994) maakt van kwaliteit zijn filosofie, voor vrienden en
klanten. Dit principe is vandaag nog steeds van toepassing op alle producten van
Davidoff Luxury Groep en uit zich volledig in het luxe cognac gamma. Davidoff VSOP
en XO werden met de grootste zorg samengesteld en van een oogverblindende
presentatie voorzien.
VSOP €72, XO € 192

Ch. Sigognac, Bordeaux, Frankrijk
Een prachtige Médoc, van côte-a-l'os op de
orane
een prima jaar. Rode,
barbecue, maar ook om
diepe kleur met een neus
van kruidige aroma's.
Een klassiek gemaakte
Médoc, met mooi
verweven tannines. Een
ideale begeleider bij een
stuk rood vlees, of een

Guido Gezellelaan 37
9800 Deinze
TELEFOON:
09 3861033
FAX:
09 3801233
E-MAIL:
info@taveirnewines.be

Il Palagio - SISTER MOON - Italië
Sting lanceerde zijn eigen zoals Merlot en Cabernet inzetbaar.
Siku Glacier Ice
Wodka
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Bezoek onze website!
www.taveirnewines.be

gewoon van te genieten
met vrienden!
(2010, € 12.58)

