


EINDEJAARSGESCHENKEN 2022

LUXE & TIJDLOOS

Een ruim aanbod tijdloze luxe merken met dit jaar een aantal nieuwe merken die een 
prachtige aanvulling zijn op ons bestaande assortiment. 

EEN WINTER VOL GENIETEN

In deze brochure hebben wij een winterse collectie samengesteld van ons assortiment. 
Perfect om zelf van te genieten of cadeau te geven aan jouw medewerkers of relaties.





CHANDON GARDEN SPRITZ
17,75cl   I  75cl   I  150cl 

Chandon Garden Spritz is een mix van Chandon’s 
mousserende wijn van chardonnay, pinot noir en sémillon 
druiven en een huisgemaakte sinaasappellikeur. De 
aromatische en verfrissende sinaasappelbitters zijn gemaakt 
van perfect rijpe sinaasappels uit Argentinïe. Eenmaal 
gemengd met Chandon’s mousserende wijn is daar Chandon 
Garden Spritz.

CHANDON GARDEN SPRITZ 
Box 

De box bevat de perfect serve voor de winter, 
6 sinaasappelschijfjes en 6 kaneelstokjes.

Afname vanaf 30 stuks

Schenk 180 ml Chandon Garden Spritz in een groot glas.
Voeg vijf ijsblokjes toe.

garneer met een kaneelstokje
en een gedroogd schijfje sinaasappel.

PERFECT SERVE





MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL 
PERFECT SERVE PACK

75cl 

Deze luxe Perfect Serve Pack bestaat uit 1 fles Moët & Chandon 
Ice Impérial 75cl en twee originele witte acryl Moët Ice glazen in 
een mooie geschenkverpakking. De Perfect Serve zorgt ervoor dat 
er altijd een gelegenheid is om te delen en te vieren met Moët.

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL 
PERFECT SERVE PACK BRUT

75cl 

Deze luxe Perfect Serve Pack bestaat uit 1 fles Moët & Chandon 
Impérial Brut 75cl en twee bijpassende champagneglazen in een 
mooie geschenkverpakking. 



MOËT & CHANDON BRUT 
CARDBOX 

75cl 

Speciaal voor de feestdagen lanceert Moët & Chandon een 
bruisende Cardboard Giftbox van haar iconische Impérial 
Brut. In deze giftbox zit de klassieke fles van 's werelds 
bekenste champagnehuis. 

Wanneer deze geschenkverpakking niet meer voorradig is 
wordt de reguliere giftbox aangeboden LIMITED

EDITION





LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

LIMITED ANNIVERSARY EDITION - 
CLICQUOT FRIDGE X SMEG
beperkte beschikbaarheid

Een Classic Brut champagne in een elegante doos in de vorm van de legen-
darische SMEG koelkasten - geïnspireerd op de projecten van de visionaire 
ontwerper Raymond Loewy, die in de jaren '30 een pionier was in de 
ontwikkeling van producten gericht op vrouwen.

ICE JACKET BRUT & ROSE
Brut 
Rosé 

De Veuve Clicquot Ice Jacket is een moderne metgezel voor exclusief 
champagnegenot onderweg. Hij houdt de champagne tot 2 uur lang op 
optimale drinktemperatuur. Met de nieuwe Edition Ice Jacket presenteert 
Veuve Clicquot een extra innovatie: met een persoonlijke gravure op het 
metalen plaatje wordt de Veuve Clicquot Ice Jacket een individueel, uniek 
geschenk.



VEUVE CLICQUOT ARROW

per stuk

De Veuve Clicquot Arrow is een eerbetoon aan de 
expansiedrift en innovatiekracht van La Grande 
Dame, Madame Clicquot. Naast deze exclusieve 
verpakking zit in het cadeaublik uiteraard ook de 
zeer gewilde Champagne Veuve Clicquot Brut

Personalisering mogelijk vanaf 30 stuks

RETRO COOLER BAG RETRO RADIO

per fles

De Veuve Clicquot Retro cooler bag is de ideale 
toevoeging voor deze winter en voor mee op 
wintersport! De tas komt inclusief vier flutes en de 
Yellow Label, die tot wel 2 uur koel gehouden kan 
worden.

Minimale afname 6 stuks

PERSONALISE



VEUVE CLICQUOT ICE BOX RE-EDITION

per fles

Veuve Clicquot lanceerde in 2000 deze verpakking geïnspireerd 
door origami. Als een bloem opent de verpakking zich en verandert 
in een handige ice-bucket. 

Veuve Clicquot Yellow Label Brut Champagne heeft de frisheid 
en kracht en veel fruit smaken die zo kenmerkend is voor Yellow 
Label. Drink deze Champagne op een temperatuur van 8-10°C.





ARMAND DE BRIGNAC BRUT GOLD
75cl  | 150cl 
75cl in giftbox  | 150cl in giftbox 

De Brut Gold, de eerste cuvée van Armand de Brignac champagne, blijft de 
meest iconische cuvée in de range. Een rijke champagne, gemaakt volgens 
de klassieke champagnetradities. Het resultaat is een expressieve cuvée vol 
levendig en vers fruit en met een zachte textuur.

‘grotere flessen op aanvraag’

ARMAND DE BRIGNAC ROSÉ
75cl 
75cl in giftbox  | 150cl in giftbox 

Armand de Brignac Rosé champagne wordt gecreëerd met pinot noir druiven 
van oude stokken afkomstig van de Montagne de Reims. Deze stokken 
produceren fruit met een krachtige smaakintensiteit. De cuvée vertoont 
heldere, frisse lagen vol rood fruit, aangevuld met een vleugje patisserie.

‘grotere flessen op aanvraag’





Whispering Angel is vandaag de dag de wereldwijde referentie voor rosé uit de 
Provence. Gemaakt van grenache, cinsault en rolle druiven. De lichtroze kleur 
van deze rosé is een lust voor het oog en het smaakprofiel is vol en weelderig, 
maar tegelijkertijd ook droog met een zachte afdronk. Zeer toegankelijk voor 
elke gelegenheid en perfect te combineren met een breed scala aan gerechten, 
zoals: schaal- en schelpdieren, salades en witvis. Whispering Angel is een 
premium rosé waarvan je op elk moment van de dag kunt genieten.

WHISPERING ANGEL 
75cl   I  150cl   I  300cl   I  600cl   I  900cl 





ROCK ANGEL
75cl  | 150cl  | 300cl 

Rock Angel is de next level rosé van het Château voor serieuze rosé liefhebbers. De wijn is gedeeltelijk vergist op 
grote eikenhouten vaten. Dit geeft de rosé een grotere complexiteit en structuur in zijn smaakprofiel vergeleken 
met de lichtvoetigheid van Whispering Angel. De wijn wordt gemaakt van grenache, cinsault en rolle (vermentino) 
druiven, met een glanzende bleekroze kleur. Rock Angel is krachtig en elegant. Een wijn met klasse. Als je de 
mineraliteit van een sancerre lekker vindt, zul je ook van deze wijn houden...

D’ESCLANS
75cl 

Château d’Esclans is 100% afkomstig uit de eigen wijngaarden van het Château, beplant met grenache en rolle 
(vermentino) druiven. De leeftijd van de stokken, de hoogte van de wijngaard en de ondergrond tillen deze 
rosé naar een nieuw niveau. Door de combinatie van verschillende vinificatietechnieken in RVS tanks en op 
eikenhouten ‘demi-muids’ vaten, is de wijn een unieke kruising tussen frisheid en complexiteit. Het resultaat is een 
veelzijdige, elegante rosé in klassieke stijl.

LES CLANS
75cl 

Les Clans is de belichaming van een verfijnde, gastronomische wijn. Als zodanig is het een opvallende afwijking van het 
algemene profiel van roséwijnen. Les Clans is van een heel ander niveau dan Whispering Angel en Rock Angel. 
De wijn is een assemblage van Grenache en Rolle (Vermentino) druiven, 100% vergist op eikenhouten demi-muids 
(600L) vaten en met 11 maanden houtrijping. In blinde proeverijen zien sommeliers en wijnkenners Les Clans aan 
voor een witte Bourgogne-wijn zoals Meursault of Chassagne-Montrachet. Château d’Esclans is uniek in de creatie van 
een rosé met zulke concentratie en rijpingspotentie.

GARRUS
75cl  | 3 liter 

Garrus is de meest exclusieve rosé ter wereld. De wijn wordt gecreëerd met grenache en rolle (vermentino) druiven 
uit de oudste en hoogst gelegen wijngaarden van Château d’Esclans. De wijn wordt volledig vergist op eikenhouten 
demi-muids (600L) vaten en rijpt 11 maanden op de gistcellen. Het is een indrukwekkende en geconcentreerde 
rosé die zich kan meten met de beste witte wijnen ter wereld en cuvee de prestige champagnes.



VOLCAN BLANCO 

70cl 

Volcan Blanco is een unieke assemblage van 70% Lowlands agave - verwerkt op de traditionele 
manier- en 30% Highlands agave met een modern productieproces. Het resultaat is een 
complexe en elegante spirit die de herbale, citrus- en kruidige tonen van de Lowlands 
samenbrengt met de fruitige tonen van de Highlands. Een tequila die heerlijk is in cocktails, 
puur en on the rocks.

VOLCAN REPOSADO 

70cl 

Volcan Reposado is een toonbeeld van precisie en harmonie tussen terroir en hout. Het is 
gerijpt in een mix van 50% Amerikaans en 50% Europees eiken om zowel de complexiteit 
als de finesse van de 100% Highlands agave naar voren te laten komen.Volcan Reposado 
rijpt in 4,5 maand tot een zachte, rijke, fruitige tequila.

VOLCAN CRISTALINO

70cl 

Volcan Añejo Cristalino is een unieke assemblage van de beste blauwe agave uit de Lowlands 
en Highlands in de Jalisco regio, verwerkt met gebruik van zowel traditionele als moderne 
instrumenten en technieken. Het is een blend van 1 jaar gerijpte añejo tequila en 3 jaar gerijpte 
extra-añejo tequila gerijpt op Amerikaanse en Franse eikenhouten vaten. Na het blenden wordt 
de kleur afkomstig van de houtrijping aan de spirit onttrokken voor een heldere, complexe en 
elegante spirit. Een verfijnde zijdezachte tequila die puur of met ijs het beste tot zijn recht komt. 



EMINENTE

70cl 

Eminente Ron de Cuba is een Cubaanse rum, die wordt gemaakt met maar liefst 
70% aguardientes. Deze kwalitatief zeer hoogstaande rum is ontwikkeld door de 
jongste Maestro Ronero van het eiland: César Martí. De rum is gemaakt met 70% 
gerijpte aguardientes, het hoogste aandeel van alle Cubaanse rums en heeft minimaal 
zeven jaar gerijpt op eikenhouten vaten. De getalenteerde rummeester César Martí 
liet zich inspireren door de 19e-eeuwse Cubaanse rum. Martí verstaat als geen ander 
de kunst van het rijpen en mengen van aguardientes. Eminente wordt gemaakt in 
het hart van Cuba en verbindt de rumstijl van de westelijke kant van het eiland, die 
zich uitstekend leent voor cocktails, met die van het oostelijke deel van het eiland, 
waar vooral rums worden gemaakt om te nippen. Eminente is perfect in balans. In 
geur en smaak verfrissend en robust en om te consumeren ideaal voor zowel mix als 
puur.

De vormgeving van het logo en de fles – met een textuur als krokodillenhuid- is 
een eerbetoon aan de lokale benaming voor Cuba, ‘Isla del Cocodrilo’, naar de 
ongewone vorm van het eiland die doet denken aan het inheemse dier.



WHISTLEPIG

10y in giftbox   I  12y in giftbox   I  15y in giftbox 

WhistlePig daagt zich zelf uit om continu nieuwe dingen te proberen en alle mogelijkheden van rye whiskey te ontsluiten. 
Rogge is een eigenwijs soort graan. Het is moeilijk en heeft, net als een grootse Bordeaux, jaren nodig om zijn ware potentieel te 
bereiken.  WhistlePig zet vraagtekens bij iedere stap van het productieproces; koester wat rye whiskey geweldig maakt, gooi de 
rest overboord en innoveer om het nog beter te maken. Zo is ook de obsessie met extra-rijping ontstaan, het zogeheten ‘finishen’.

Omringd door een natuurlijke overvloed – en Kunekune varkens, schapen, geiten, bijen en paarden - maakt WhistlePig echte 
farm-to-glass whiskey, van het geoogste graan tot het op maat toasten van de duurzaam geoogste Vermont Estate eikenhouten 
vaten. Na de rijping van de rye whiskeys worden de vaten gebruikt voor het rijpen van ahornsiroop afkomstig van 8 hectare bos 
op eigen terrein.





Elk jaar luiden de feestdagen over de hele wereld een geest van saamhorigheid in. Bij Hennessy geloven we dat de mooiste momenten 
bedoeld zijn om te delen met familie en vrienden. Nu het jaar ten einde loopt, is dit het perfecte moment om samen te genieten van de 
prachtige cognac's van Maison Hennessy.

HENNESSY VS HOLIDAYS 2022

per fles

Hennessy Very Special is de meest verkochte cognac ter wereld en een benchmark in de 'art 
of blending'. De eaux-de-vie rijpen overwegend in  nieuwe eikenhouten vaten, dit geeft 
de cognac intense, levendige smaken, een mooie structuur en een rond mondgevoel, met 
behoud van frisheid en fruitige aroma's.

HENNESSY VSOP HOLIDAYS 2022

per fles

Hennessy V.S.O.P is een uitgebalanceerde cognac waarmee de Master Blender de erfenis van 
ruim twee eeuwen van de originele "very superior old pale" continueert. Hennessy ontwikkelde 
de VSOP in 1817 speciaal voor de Prince of Wales, de latere Britse koning George IV. Deze 
unieke blend belichaamt de emotie die wordt gewekt door het plezier ervan te proeven en 
onthult voortdurend nieuwe facetten van zijn persoonlijkheid.

HENNESSY XO HOLIDAYS 2022

per fles

Hennessy X.O is in 1870 ontwikkeld op speciaal verzoek van Maurice Hennessy. 
In eerste instantie enkel voor de familiekring en intieme vrienden, maar door groot 
succes twee jaar later ook voor de markt. Deze extra Old kwaliteit was de eerste van 
een nieuwe stijl cognac: uitgesproken, rijk en complex.

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION



GLENMORANGIE GRAND VINTAGE 1998

per fles

In 1998 waren nieuwe verkoolde eiken vaten nog nooit eerder gebruikt in de Glenmorangie 
distilleerderij. Bill Lumsden veranderde dat door vaten zwaar te laten inbranden om "een 
intense kleur en kruid" aan de whisky te geven. Dit is de nieuwste release in Glenmorangie's 
Grand Vintage-serie.

GLENMORANGIE SIGNET

per fles

Signet is het hoogtepunt van vakmanschap, een single malt van ongekende rijkdom en 
gehuld in mysterie. Deze blend van Glenmorangies oudste whisky’s – uit de tijd dat er nog 
op de distilleerderij zelf gemout werd ruim dertig jaar geleden – en whisky’s gerijpt op een 
selectie van de beste vaten van over de hele wereld is de rijkste expressie van het merk.

GLENMORANGIE 18YO

per fles

Het ‘extremely rare’ karakter van de Glenmorangie 18yo heeft niet zozeer met de leeftijd te 
maken, maar vooral met de onderscheidende balans en gelaagdheid in vergelijking tot veel 
andere achttien jaar oude whisky’s. Glenmorangie 18yo heeft een ongelooflijke levendigheid 
weten te behouden, dankzij de delicate, bloemige huisstijl van Glenmorangie en rijping op 
de beste vaten.
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WIJNSELECTIE

TERRAZAS CHARDONNAY 2021
per fles

TERRAZAS CABERNET SAUVIGNON 2018 
per fles

TERRAZAS MALBEC 2020
per fles

TERRAZAS GRAND MALBEC 2018
per fles

NUMANTHIA TERMES 2017
per fles
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