
Voor uw relatiegeschenken kunt u een keuze maken uit ons biologische en biodynamische assortiment. Alle wijnen zijn 
afkomstig van kleinschalige familiebedrijven en duurzaam geproduceerd. Onderstaande geschenken zijn slechts enkele 
suggesties. Naast de wijn, voegen wij ook het verhaal achter de wijn toe met uitleg over de herkomst en een wijn-
spijssuggestie.  
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Duurzame geschenken voor 

duurzame relaties 

Costalarbol semicrianza 2015, Bodega Las Cepas, Rioja Spanje 

Aromatische wijn met stevige tannines die de wijn pit geven. Het aroma 

doet denken aan bramen en zwarte kersen. Gemaakt van handgeplukte 

druiven, het merendeel de inheemse druif Graciano. 

Inclusief wijndraagkarton: € 9,50 ex. B.t.w. 

Les Cimels rouge 2015, Chateau d’ Or et de Gueules  Rhône 

Frankrijk 

Wat een wijn. Zondoorstoofd zwart fruit met een pepertje. Lang aanhou-

dende smaak met afgeronde tannines. Dit gaat goed samen met rood 

vlees maar ook heerlijk om zo te drinken.  

Inclusief wijndraagkarton: € 10,50 ex. B.t.w. 

Bordeaux rouge, Chateau Rioublanc, Bordeaux Frankrijk 

Mooi kersenrood van kleur met een herkenbaar aroma van rijp zwart fruit 

zoals kersen en bramen. Een pepertje is ook te herkennen. Een volle sappi-

ge wijn met een aangename droge afdronk. Lekker bij rood vlees en harde 

kazen. Inclusief wijndraagkarton: € 8,50 ex. B.t.w. 
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Moscato d’ Asti Maggiorina, Massimo Rivetti Pie-

monte Italië 

Afkomstig van Massimo's wijjngaarden in Neive op 380m 

hoogte. Fris en lichtzoet. Dessertwijn maar ook zeer geschikt als aperitief. 

Onweerstaanbaar met aardbeien en ijs.  

Inclusief wijnkist: € 15,50 ex. B.t.w. 
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Monbazillac, Chateau le Cou, Bergerac Frankrijk  

Goudgeel van kleur met een rijk aroma van exotisch fruit en honing. Ba-

naan, perzik, etc. Frisheid en rijkdom gaan hier prachtig samen. Dit is een 

zoete dessertwijn. 

Inclusief wijnkist: € 15,-  ex. B.t.w. 

Aglianico, Ladogana, Puglia Italië 

Onze nieuwste aanwinst is een kruidige volle, wat dikke wijn 

uit zuidelijk Italië. De rijpe druiven ondergaan een fermentatie 

in roestvrij stale tank en de wijn wordt vervolgens opgevoed frans eiken. 

Een lekkere volle winterwijn. De wijn wordt in oktober verwacht. 

 Inclusief wijnkist: € 14,50 ex. B.t.w. 
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Côte de Nuits-Villages ‘aux Montagnes’, Sylvain Loichet, 

Bourgogne Frankrijk 

Na een handmatige pluk start de fermentatie op natuurlijk wijze in grote 

foeders. Dan volgt nog 24 maanden rijping op barriques die 1 tot 4 maal 

zijn gebruikt. Het resultaat is een heldere verfijnde droge wijn met aro-

ma’s van zwarte bessen en peper. 100% Pinot Noir. 

Inclusief wijnkist: € 18,50 ex. B.t.w. 
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Grauburgunder Spätlese trocken SL Hubert Lay, Baden Duits-

land 

Grauburgunder (=Pinot gris). Een volle romige wijn en laag in de zuren. 

Met aroma’s van zuidvruchten. Diepgeel van kleur en aangenaam door-

drinkbaar. Veel lengte en complexiteit in de afdronk.  

Inclusief wijnkist: € 16,-  ex. B.t.w. 

 

Gavi La Raia, Piemonte Italië 

De witte Gavi is vernoemd naar het dorpje Gavi aan de ooste-

lijke kant van Piemonte. Daar en in de omliggende dorpen 

wordt deze witte wijn van Cortese gemaakt. De Cortese druif is licht aro-

matisch en geeft vrij veel zuren. Daarom is deze wijn een perfecte begelei-

der van lichte visgerechten en schaal- en schelpdieren.  

Inclusief wijnkist: € 14,50 ex. B.t.w. 
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Costalarbol blanco en semicrianza, Bodega Las Cepas, Rioja 

Spanje 

Costalarbol blanco: Een rijke blend van Viura, Verdejo en Sauvignon. De-

ze wijn heeft vier maanden op frans eiken gerijpt en dat proef je.  

Costalarbol semicrianza: Aromatische wijn met stevige tannines die de 

wijn pit geven. Het aroma doet denken aan bramen en zwarte kersen. 

Gemaakt van handgeplukte druiven zoals de inheemse druif Graciano. 

Inclusief wijnkist: € 18,50  ex. B.t.w. 
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Toppers uit Piemonte, Langhe Arneis en Langhe Nebbiolo 

van Massimo Rivetti, Piemonte Italië 

Langhe Arneis 2016: Afkomstig van Massimo's hoogste wijngaarden op 

500m boven zeeniveau. Deze ligging geeft de wijn een frisse, elegante en 

vooral minerale stijl. Klassieke wijn uit een van de topregio's in Italië.   

Langhe Nebbiolo 2015: Helderrode wijn van 100% Nebbiolo met de geur 

van pruimen, zwarte bessen en een hint van mint. Na een jaar rijpen op 

vaten van Slavonisch eiken met een inhoud van 2500 liter wordt deze 

smakelijke wijn gebotteld.  Inclusief wijnkist: € 27,-  ex. B.t.w. 

Domaine Karanika, Brut Cuveé spéciale (Champagne) West– 

Macedonië Griekenland 

Internationaal gelouwerde mousserende wijn. Gemaakt volgens de traditi-

onele methode met tweede gisting op de fles. Kan zich meten met de bes-

te Champagnes volgens Champagne-autoriteit Tom Stevenson. Handmatig 

genummerde fless met datum van dégorgement. Medium krachtig. Frisse 

zuren en fruitige aroma’s. 

Inclusief Champagnekist of –koker: €  23,50 ex. B.t.w 
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Oostenrijkse wijn staat voor kwaliteit. Zo ook deze Grü-

ner Veltliner en Sankt Laurent van Johannes Zillinger. 

Reflexion Grüner Veltliner Ried Kellerberg. Deze wijn is gemaakt van 

druiven in de wijngaard Kellerberg. De wijnstokken zijn maar liefst 40 

jaar oud. Meeslepend  aroma van citrus en appeltjes. Mondvullend en 

prikkelend op de tong. 

Reflexion Sankt Laurent Lage Steinthal.  Bio-dynamische wijn met in-

tense aroma’s van bosbessen, pruimen en zwarte kersen. Elegant en 

fruitig. De Oostenrijkse St. Laurent heeft een karakteristieke, aardse 

toon, die de lichtere exemplaren uit Duitsland ontberen.  

Inclusief wijnkist: € 24,50  ex. B.t.w. 

Cuvée Castel Nou, Chateau d’ Or et de Gueules, Rhône Frank-

rijk 

Een stevige complexe wijn met aroma’s van vers rood fruit. Gemaakt van 

klassieke Rhône-rassen Grenache en Mourvedre. De smaak is vol en rond 

met zachte tannines. Als je daar de royale afdronk aan toevoegt heb je een 

wijn die staat als een huis!  Dit vraagt om lamsrack!  

Inclusief wijnkist: € 20,-  ex. B.t.w. 
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Elegante wijnen van Pierre Henri Ginglinger uit de Alsace 

Pinot Gris 2015: Deze wijn is rijk rijk aan bloemen- en fruitaroma’s. Half-

droog met body en structuur. Prettig zacht mondgevoel. Een mooie com-

binatie met de Aziatische keuken. 

Pinot Noir 2014: De handgeplukte druiven worden maar liefst 15 dagen 

ingeweekt met als resultaat een super fruitige wijn. Na de inweking volgt 

nog een opvoeding op oude eiken vaten en de botteling in maart 2017. 

Deze licht verteerbare wijn is lekker bij Charcuterie.  

Inclusief wijnkist: € 23,50  ex. B.t.w. 
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Pettirosso, Campi di Fonterenza ,Montalcino Toscane Italië 

De zussen Fonterenza hebben met deze wijn de nadruk gelegd op het fruit. 

Daarom kozen ze voor rijping (8 maanden) op rvs en niet op hout. De wijn 

komt erg zuiver over met een verkwikkende smaak van zwarte kersen en 

kruiden zo kenmerkend voor Sangiovese.  

Inclusief wijnkist: € 15,-  ex. B.t.w. 
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Spumante extra dry DOC, Mont' Albano Veneto Italië 

Een schitterende mousserende wijn gemaakt van 100% Proseccodruiven. 

Afkomstig uit Veneto en volgens de traditionele methode met tweede 

gisting op de fles gemaakt  Ook wel bekend als methode champenoise. 

Niet te verwarren met een  eenvoudige Prosecco. Geurige, elegante bub-

bel met een mooie structuur.  Zoet en zuur in balans en smaakvolle fruiti-

ge afdronk. Spijssuggestie:  apéritief, lichte pasta en dessert.  

Inclusief Champanekoker of Champagnekist: € 17-  ex. B.t.w. 
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Rebuzno Maturana, Bodegas La Cepas Rioja Spanje 

Volle donkerrode wijn van de bijna uitgestorven Maturana druif. Na de 

handmatige pluk is de wijn opgevoed in nieuw Frans eiken. Stevig aroma 

met een hint van framboos en vanille. De finale is fris en elegant. Spijssug-

gestie: Stoofschotels, gegrild vlees en groenten. 

Inclusief wijnkist: € 14,-  ex. B.t.w. 
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Les Cimels blanc en rouge van Chateau d’ Or et de Gueu-

les, Rhône Frankrijk 

Les Cimels blanc: Een volle zachte smaak met aroma’s van bloemen. De 

onalledaagse combinatie van Grenache. Rolle en Rousanne maakt dit 

tot een wijn die zich op smaak onderscheidt van de gangbare wijnen. 

Een heerlijke wijn bij schol, tong of gegrilde vis.  

Les Cimels rouge: Zondoorstoofd zwart fruit met een pepertje. Lang 

aanhoudende smaak met afgeronde tannines. Dit gaat goed samen met 

rood vlees maar ook heerlijk om zo te drinken.  

Inclusief wijnkist: € 22,-  ex. B.t.w. 
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Klassiek Franse wijnen. Bordeaux blanc en rouge van 

Chateau Rioublanc Bordeaux Frankrijk 

Blanc: Frisse, fruitige blend van Sauvignon, Semillon en Colombard. Die 

laatste druif geeft deze wijn de frisheid van citroen en perzik. Een lekkere 

crispy wijn met een stuivend aroma van frisse groene appels. Passend bij: 

aperitief, salades, schaal- en schelpdieren, vis, wijn voor alledag  

Rouge: Bordeauxblend van 75% Merlot en 25% Cabernet franc. Mooi 

kersenrood van kleur met een herkenbaar aroma van rijp zwart fruit zo-

als kersen en bramen. Een pepertje is ook te herkennen. Een volle sappi-

ge wijn met een aangename droge afdronk.  

Inclusief wijnkist: € 19,-  ex. B.t.w. 
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Rosso di Montalcino 2013, Campi di Fonterenza, Toscane, 

Italië 

Verfijnde wijn met nuances van zacht rood fruit, licht getoast eiken en 

kruiden. De ferme,  ronde smaak met elegante tannine blijft eindeloos 

hangen. Spijssuggestie: Tournedos, hertenbout, patat met rundvlees, pitti-

ge harde kazen. 

Inclusief wijnkist: € 23,-  ex. B.t.w. 



Alle in deze aanbieding genoteerde prijzen zijn ex. B.T.W. en inclusief accijns en verpakking, drukfouten voorbe-

houden. Levering franco aan huis in Gelderland. Elders in Nederland wordt € 6,- ex. B.t.w. per bestelling in reke-

ning gebracht. Wij kunnen de verzending van de pakketten direct naar uw relaties voor u verzorgen. Vraagt u 

naar de tarieven. Met het verschijnen van deze prijscourant vervallen de prijzen in vorige aanbiedingen. Op alle 

leveringen en offertes zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing welke zijn gepubliceerd op de 

website www.dewijnpurist.nl. Op verzoek zenden wij u deze toe. 

E: info@dewijnpurist.nl 

T: 06 26 545 801 

W: www.dewijnpurist.nl 

Barbaresco Froi 2013, Massimo Rivetti, Piemonte 

Minder bekend bij het grote publiek maar oz zo lekker! Deze  Barbaresco 

van een bijzonder terroir  is op traditionele wijze gemaakt met een 2 jarige 

rijping op eiken vaten van 2500L. Elegante wijn met een mooie tannine-

structuur. Fijn donker fruit en een eindeloze finale. Maar liefst 92 points in 

de Wine Spectator.  

Inclusief wijnkist: € 30,-  ex. B.t.w. 
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Chateau Gombaude Guillot 2010, Pomerol Frankrijk 

Need I say more?  

Weelderig, gelaagd en veel lengte. Alles wat je van een Pomerol uit het 

topjaar 2010 mag verwachten. Nu perfect op dronk. 

Inclusief wijnkist: € 47,50  ex. B.t.w. 


