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WIE ZIJN WIJ

VINVIN Wines
biedt u het beste
in de wereld
van wijn:
Meer dan 300 uitzonderlijke wijnen rechtstreeks geïmporteerd – authentiek, eerlijk en
duurzaam geproduceerd. Wij richten ons met
name op familie wijnhuizen die een focus
hebben

op

biologische

en

biodynamische

wijnbouw. Tevens bieden wij hooggewaardeerde allocatie wijnen met gelimiteerde verkrijgbaarheid en persoonlijk wijnadvies door onze
gepassioneerde wijnexperts.

DRINK LESS, BUT BETTER!

VINVIN Wines,
let’s change the
world of wine!
De feestdagen zijn en blijven het uitgelezen
moment om je zakenrelaties, collega's of naasten te bedanken en te verrassen met een
bijzonder geschenk.
Gepersonaliseerd, duurzaam of exclusief; wij
hebben meer dan genoeg keuze. U kunt hierbij
onder andere denken aan onze 2 vaks- en 6
vaks Favorite boxen met het artwork van Pablo
Lücker. Maak deze compleet met een gepersonaliseerde inlay of met een QR-code naar uw
eigen landingspage met persoonlijke videoboodschap. Verder bieden wij houten kisten
met onze favoriete wijnen of Champagnes,
magnum flessen of exclusieve allocatie wijnen.
Naast het aanbod in de brochure is het ook
mogelijk om uw pakket op maat samen te
stellen. Wij zijn u daarom graag van dienst om
uw wensen te realiseren.

VINVIN WINES X PABLO LÜCKER

When Art
meets Wine
Gemeenschappelijke

interesses,

persoonlijke

passies en gelijkwaardige ideeën vloeiden samen in
een professionele samenwerking tussen VINVIN
Wines en Pablo Lücker.
Pablo Lücker heeft zich ontwikkeld tot een hedendaagse kunstenaar met een signatuur die in één
oogopslag te herkennen is: het droomschrift. Het is
modern, dynamisch en geeft een optimistisch beeld
van de wereld om ons heen.
Pablo’s artwork wordt internationaal tentoongesteld en is ook terug te vinden in onze 2- en 6 vaks
favorite boxen. Tevens bieden wij de mogelijkheid
om deze boxen te personaliseren met een eigen
persoonlijke inlay* en een QR-code met persoonlijke
landingspage**.

*De inhoud van uw persoonlijke inlay kan bestaan uit een gepersonaliseerd bericht, uw eigen (bedrijfs)logo, QR-code naar een
landingspage en omschrijving van de door uw gekozen wijnen. De
kosten voor een gepersonaliseerde inlay bedragen €2,49 per stuk.
Een staffelkorting is mogelijk.

**De bijkomende kosten voor een eigen persoonlijke landingspage
met videoboodschap bedraagt €150,-

2 vaks boxen
ELZAS BOX

€ 25,00 excl. BTW
€ 30,25 incl. BTW
De Famille Hugel wijnen staan voor passie, kwaliteit en
consistentie.

Waarden

die

het

authentieke

wijnhuis

beroemd hebben gemaakt over de hele wereld. De Famille
Hugel Gentil en Pinot Noir bieden wij aan in een 2-vaks
Favorite box voor € 30,25.

LOIRE BOX

€ 30,00 excl. BTW
€ 36,30 incl. BTW
De wijnen van Pascal Jolivet kenmerken zich door balans,
frisheid en precisie. Zijn wijnen, die volgens biologische en
duurzame wijze worden geproduceerd, vullen wereldwijd
de wijnkaarten van de meest prestigieuze sterrenrestau-

MAAK KENNIS MET ONZE

Favorite boxen

rants. De Sauvignon Blanc en Pinot Noir “Attitude” bieden
wij aan in een 2-vaks box voor € 36,30.

RIOJA BOX

€ 42,50 excl. BTW
€ 51,43 incl. BTW
Sierra Cantabria bevindt zich in de plaats San Vicente de la
Sonsierra in het hart van het Rioja gebied. De bodega is
eigendom van de familie Eguren die hier sinds 1870
wijngaarden bezitten, op enkele van de beste terroirs van de
gehele Rioja streek. De Sierra Cantabria Reserva en Calados
del Puntido bieden wij aan in een 2-vaks box voor € 51,43.

BOX T.W.V.

€ 82,50 excl. BTW
Geeft u liever een selectie wijnen met o.a. een fles champagne dan
hebben we voor u een 6-vaks box voor € 99,83 incl. BTW.
- Famille Hugel Pinot Blanc Classic, Elzas
- Aldrighetti, Valpolicella DOC Classico
- Famille Hugel Pinot Noir Classic, Elzas
- Fattoria dei Barbi, Maremma Toscana DOC
- Le Domaine d’ Henri, Les Alleés Petit Chablis
- Champagne Bouby & Fils

BOX T.W.V.

€ 100,00 excl. BTW
Wilt u echt uitpakken en uw relatie een box geven met o.a. Blanc de
Blancs Champagne dan bieden we een box aan voor € 121,- incl. BTW.
- Pascal Jolivet Attitude Sauvignon Blanc, Loire

6 vaks boxen

- Aldrighetti, Valpolicella Classico Superiore
- Le Domaine d’ Henri, Les Alleés Petit Chablis
- Fattoria dei Barbi, Rosso di Montalcino DOC
- Château la Tour de l’Evêque, Côtes de Provence Rouge
- Champagne Marc Hebrart, Blanc de Blancs brut 1er Cru

BOX T.W.V.

€ 62,50 excl. BTW
Onze wijnspecialisten hebben voor u een bijzondere selectie gemaakt

BOX T.W.V.

€ 125,00 excl. BTW

van zes wijnen. Deze box bieden wij aan voor € 75,63 incl. BTW.

Onze meest exclusieve box bieden we aan voor € 151,25 incl. BTW.

- Valdecuevas Verdejo, Rueda

- Xavier Monnot, Bourgogne Chardonnay Les Grandes Coutures

- Sierra Cantabria Seleccion, Rioja

- Xavier Monnot, Bourgogne Pinot Noir

- Famille Hugel Gentil, Elzas

- Le Domaine d’Henri, Chablis Saint Pierre

- Barbi Brusco dei barbi, IGT Toscana

- Aldrighetti, Amarone della Valpolicella DOCG Classico

- Sierra Cantabria Crianza, Rioja

- Château la Tour de l’Evêque, Côtes de Provence Rouge

- Pascal Jolivet Attitude Sauvignon Blanc, Loire

- Champagne Marc Hebrart, Blanc de Blancs brut 1er Cru

*Wilt u graag een gepersonaliseerde inlay of landingspage informeer naar de mogelijkheden.

*Wilt u graag een gepersonaliseerde inlay of landingspage informeer naar de mogelijkheden.

1 VAKS EN 2 VAKS

Houten kisten
Als u een of meerdere wijnen cadeau wilt geven, kan dit in een
stijlvolle houten kist. Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw
eigen houten kist samen te stellen met de wijnen uit het VINVIN
Wines portfolio. De kisten zijn verkrijgbaar in 1*, 2* en 6 vaks** en
kunnen worden geleverd met een persoonlijk bericht.

*Over de houten kisten wordt een toeslag van €2,97 (1 vaks) en €4,66 (2 vaks) gerekend.
**Liever 6 wijnen in een (gepersonaliseerde) houten kist neem dan contact met ons op.

GIFT BOX

PASSEND BIJ UW WENSEN

Cordero di
Montezemolo
gift box

Pakket op
maat
We doen ons uiterste best om mooie en verrassende
wijnpakketten samen te stellen. We kunnen ons echter
voorstellen dat jijzelf ook ideeën hebt voor je perfecte

Het Italiaanse familie wijnhuis Cordero di Montezemolo uit de
Barolo streek is sinds 1340 in handen van dezelfde familie in het
hart van La Morra op het hoogste punt van de Gattera cru. Wijnmaker Alberto Cordero di Montezemolo - wiens grootvader
verantwoordelijk is voor het afbakenen van het gehele cru-systeem van Barolo - maakt elegante en pure wijnen, biologisch en
met respect voor traditie en geschiedenis.
De Cordero 3 vaks gift box is verkrijgbaar vanaf €60 en kan in de
mix met de volgende wijnen worden samengesteld:
- Cordero Elioro Chardonnay DOC '18
- Cordero Langhe Arneis DOC '20
- Cordero Langhe Nebbiolo DOC '19
- Cordero Barbera d'Alba DOC '19
- Cordero Monfalleto Barolo DOCG '17
- Cordero Enrico VI Barolo DOCG '17

VANAF

€ 60,00 excl. BTW

wijnpakket. Daar staan we bij VINVIN Wines altijd voor open!
Passend bij jouw wensen, jouw budget en jouw organisatie
zorgen we voor een geschenk op maat. Neem vrijblijvend
contact met ons op en stel samen met onze wijnspecialist
jouw ultieme pakket samen.

GIF T PACKS

Champagne
Taittinger
Taittinger is een Frans Champagnehuis die zich in Reims bevindt en al
bestaat sinds 1734. Champagne Taittinger behoort tot de “Grandes Marques”

BRUT RÉSERVE

€ 38,83 excl. BTW
€ 46,99 incl. BTW

PRESTIGE ROSÉ

€ 45,45 excl. BTW
€ 54,99 incl. BTW

van de champagnestreek en wordt verkocht in meer dan 130 landen. Onder
leiding van Vitalie en Clovis Taittinger is het champagnehuis het enige
familiebedrijf in de Champagne van dit formaat. Met nadruk op de exclusieve
Chardonnay druif krijgt Taittinger al jarenlang internationale erkenning door

BRUT MILLESIME 2014

hun constante kwaliteit, finesse en elegantie. Zo kwam Taittinger’s Comtes

€ 50,40 excl. BTW

de Champagne Blanc de Blancs 2008, in 2021 als beste champagne ter wereld

€ 60,99 incl. BTW

naar voren.

FOLIES DE LA MARQUETTERIE

€ 48,75 excl. BTW
€ 58,99 incl. BTW

NOCTURNE

€ 38,83 excl. BTW
€ 46,99 incl. BTW

PRÉLUDE GRANDS CRUS

€ 47,93 excl. BTW
€ 57,99 incl. BTW

2 VAKS BOXEN EN BOXEN MET GLAZEN

Champagne
Taittinger
De Champagne Taittinger boxen kunnen in de mix met de volgende wijnen
worden samengesteld*:
- Champagne Taittinger, Brut Réserve
- Champagne Taittinger, Prestige Rosé
- Champagne Taittinger, Brut Millesime 2014
- Champagne Taittinger, Folies de la Marquetterie
- Champagne Taittinger, Nocturne

TAITTINGER BOX

€ 8,50 excl. BTW

- Champagne Taittinger, Prélude Grands Crus
*Let op prijs van de boxen zijn exclusief gekozen Champagne.

TAITTINGER BOX
INCL. 2 GLAZEN

€ 11,00 excl. BTW

LE DOMAINE D’HENRI
GROOT, GROTER, GROOTST

Chablis Saint Pierre Magnum

Magnum
flessen

€ 39,49 excl. BTW

Wil je iets bijzonders op tafel zetten of

€ 95,00 excl. BTW

indruk maken op jouw relaties? Kies dan
voor een magnum fles Champagne of wijn!

TESSELAARSDAL
Hemel & Aarde Ridge, Zuid Afrika
Pinot Noir Magnum

* Gelimiteerde oplage

Wij hebben een aantal exclusieve wijnen en
Champagnes die wij ook in magnum
formaat kunnen aanbieden.

CHAMPAGNE TAIT TINGER
Brut Réserve Magnum

€ 78,50 excl. BTW

LIMITED EDITION

Exclusieve
wijnen
VINVIN Wines heeft toegang tot de meest
exclusieve

en

gelimiteerd

verkrijgbare

wijnen. Omdat deze wijnen of champagnes
zo zeldzaam zijn, zijn deze vaak alleen op
“allocatie” te verkrijgen.
Zo bieden wij o.a. gelimiteerd de Amfora
van Podere San Cristoforo aan. Een voor de
Toscaanse kust gerijpte Petit Verdot (2019)
die met een 91/100 is beoordeeld door het
internationaal gerenommeerde Decanter
Magazine.
Tevens bieden we de La Nieta, Sierra Cantabria, Rioja Spanje aan waarvan slechts 5000
flessen zijn gemaakt. De La Nieta is 16
maanden gerijpt in nieuwe Franse Barriques en is beoordeeld door Robert Parker
met 96/100 en Tim Atkin 98/100.
Wij bieden ook een zeer gelimiteerde
Comtes de Champagne Blanc de Blancs
(2008) aan van Champagne Taitttinger, een
“Grandes

Marques”

van

de

champag-

nestreek. De Comtes de Champagne heeft
een

intense

en

verfijnde

smaak

met

complexe aroma’s van vanille,meidoorn en
linde. Robert Parker heeft de wijn beoordeeld met 98/100.

MEER DAN WIJNIMPORT

Overige
diensten
Naast het aanbod van ons exclusieve
portfolio bieden wij o.a. wijnproeverijen op
maat aan en zetten wij onze kennis graag
in voor het verzorgen van een gepast
wijnassortiment op evenementen en speciale gelegenheden. Tevens bieden wij de
mogelijkheid om deel uit te maken van het
meest exclusieve wijn lidmaatschap van
Nederland met toegang tot hooggewaardeerde allocatie wijnen, een persoonlijke
wijnadviseur, de mogelijkheid om deel te
nemen aan wijnreizen en nog veel meer
extra’s.

LET ’S TALK ABOUT WINE

Contact met onze
wijnexpert
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze
brochure of bent u geïnteresseerd in meer informatie
over het VINVIN Wines Exclusive Membership, dan
staan we u graag te woord.
Wij hopen u met alle professionele hulp en service
van dienst te kunnen zijn en horen daarom graag wat
wij voor u kunnen betekenen.

VINVIN Wines B.V.
Cairostraat 97, 3047BB, Rotterdam
Website: www.vinvinwines.nl
Contactpersonen relatiegeschenken:
jasper@vinvinwines.nl | 0650601792
robbi@vinvinwines.nl | 0653308359

