
AANTAL FLESSEN

Inkoopprijs per fles
Inkoopprijs per doos*

Advies verkoopprijs per fles
Minimale opbrengst per doos
Minimale opbrengst per levering

60

€ 5,10
€ 30,60

€ 9 - 15
€ 23,40
€ 234

120

€ 5,05
€ 30,30

€ 9 - 15
€ 23,70
€ 237

300

€ 4,95
€ 29,70

€ 9 - 15
€ 24,30
€ 243

600

€ 4,70
€ 28,20

€ 9 - 15
€ 25,80
€ 258

* 1 doos = 6 flessen, 10 dozen = 60 flessen

Facturatie en levering verloopt via
Brederode Wijnkopers.
Levering vanaf 10 dozen of meer.
Levertijd bedraagt 2 tot 3 weken
i.v.m. met het speciale [t]Huiswijn
etiket. 

Tel: 088 221 90 05 | homesportevents.nl | info@homesportevents.nl

[t]Huiswijn 2023

Tempranillo - Cabernet sauvignon
Afkomstig uit de wijngaarden Fuendejalon en Magalon,
aan de voet van de Moncayo, gelegen in zeer droge
gebieden met bodems van leisteen terrassen. Veel
wijnstokken kunnen wel 100 jaar oud zijn. Dit zorgt voor
minder druiven, maar wel een mooie concentratie. 

Rosé
Frisse, Zuid-Franse zachte rosé met de geur van rood fruit
en milde kruiden. Heerlijk bij een zomerse salade, wit
vlees, pasta of frisse en kruidige mediterrane gerechten. .
De rosé wordt gemaakt met de methode Saignée.
Hiermee worden de gekneusde blauwe druiven kort mee
vergist, totdat de gewenste kleur is ontstaan. Het sap zal
hierna aflopen, waar vervolgens roséwijn van wordt
gemaakt.

Sauvignon Blanc - Gros Manseng
Een typische, verleidelijke droge witte wijn met aroma’s
van citrus en abrikoos. In de mond volle smaken van
passiefruit en kruisbessen. Een stuivende wijn die heerlijk
is met mooi weer, fris door het sap van de Sauvignondruif
en aromatisch met het vleugje Gros Manseng

Chardonnay
Heerlijke chardonnay uit het warme zuiden van Frankrijk.
Een mooie vollere wijn met aroma’s van perzik en een
goede balans tussen kracht en finesse. Aroma’s van rijp
fruit en een klein vleugje boter maken de wijn mooi zacht
en rijk van smaak. De chardonnay heeft een lichte
houtrijping ondergaan waardoor deze wijn lekker is voor
bij de borrel of goed smaakt bij onder andere vis met een
romige saus. 

Inkoop & verkoop
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