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De weg naar het
Zoveel smaken, zoveel verschillen, wij weten dat als geen ander. Daarom bieden wij de mogelijkheid, zelf uw
persoonlijke wijnpakket samen te stellen. Naast het samenstellen nemen wij ook alle zorg uit handen en regelen
dat de pakketten op de juiste plaats komen.
Wilt u uw wijnpakket liever extra persoonlijk maken? Dat kan door uw logo op de deksel te drukken, op de wijnbeschrijving kunnen wij uw logo printen en aangeleverde kaarten/brieven kunnen wij toevoegen.
Graag geven wij u advies over wijn, verpakking en persoonlijke touch. Een pakket op maat!
Onze wijnspecialisten staan voor u klaar.
Ik wens u veel plezier met het maken van uw keuze.
Marcel Donders
Directeur, vinoloog

1
(Bio)logische Spaans
Combinatie van twee biologische
Spaanse topwijnen: een rode Ribera
del Duero en een heerijke witte Rioja.
IJALBA BLANCO CRIANZA ECO
MONTEBACO CARA NORTE

2
Klassiek Rhône

3
Verrassend Duits

Twee klassieke wijnen uit de ZuidRhône. Een bijzonder pakket van
Domaine Crous St. Martin. De
wereldberoemde rode en de maar
weinig geproduceerde witte ChâteauNeuf-du-Pape

Twee heerlijke droge wijnen uit
Duitsland. Wijnmaker Klaus Hilz maakt
op kundige wijze deze fantastische
Pinot Gris (Grauer Burgunder) en
minstens zo lekkere, vatgerijpte Pinot
Noir (Spätburgunder).

CROUS ST. MARTIN BLANC
Châteauneuf-du-Pape AC, Domaine
Crous St.Martin

GRAUER BURGUNDER TROCKEN
Klaus Hilz, Rheinland-Pfalz, Duitsland

CROUS ST. MARTIN
Châteauneuf-du-Pape AC, Domaine
Crous St.Martin

SPÄTBURGUNDER TROCKEN Klaus
Hilz, Pfalz, Duitsland

4
Bourgogne
Je bent klaar voor een fantastisch
diner met deze twee Bourgognes.
Een rijke, houtgerijpte Chardonnay
gecombineerd met een delicate,
volfruitige Pinot Noir.
BOURGOGNE CHARDONNAY VILLAGE
BLANC Bourgogne AC, Les ChampsLins, Vincent Girardin, Frankrijk
BEAUNE VIEILLES VIGNES 		
Beaune AC, Les Champs-Lins, Vincent
Girardin, Frankrijk
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5
Bekende topdruivensoorten uit Oostenrijk
Oostenrijkse wijnen van de oevers van
de Donau waarmee u de ontvanger
zeker gaat verrassen. Bestaande uit een
volfruitige, droge Grüner Veltliner en
fluweelzachte, donkerrode Zweigelt.
GRUNER VELTLINER NORBERT BAUER
Weinviertel DAC, Weingut Norbert
Bauer, Oostenrijk

Heritage BIO
Heerlijke Zuid Franse wijnen van
Claude Vialade.
Deze moderne vrouwelijke
wijnmaakster uit de Pays d’Oc heeft
haar beste beentje voorgezet met deze
soepele, volfruitige rode wijn.
HERITAGE ROUGE, BIO
Pays d’Oc IGP, Frankrijk

ZWEIGELT RESERVE Weingut Norbert
Bauer, Oostenrijk

Persoonlijke smaak.
De smaak van wijn verschilt per streek, per land en natuurlijk helemaal per werelddeel.
Dat komt door de verschillen in bodemsamenstelling, de gebruikte druivensoorten,
klimatologische omstandigheden en de talloze stijlen van wijn maken.
Wij kunnen u helpen uw keuze perfect te laten aansluiten op de interesse van de
ontvanger, waardoor u een onuitwisbare indruk zult achterlaten

juiste wijngeschenk

Met de grootste zorgvuldigheid selecteren wij, veelal bij kleine wijnboeren, hun mooiste
wijnen. U treft hier een deel van ons assortiment aan.

7
Biologische Rioja’s
Prachtig pakket met een fles droge,
volfruitige, witte Tempranillo en een
rode Crianza met een rijke zachte
smaak van kersen en eikenhout.
IJALBA TEMPRANILLO ECO BLANCO 		
Rioja DOC, Spanje
IJALBA TINTO CRIANZA ECO
Rioja DOC, Spanje

8
Château Galy
Een prijzen winnaar uit het Franse
zuiden.
Een volle kruidige wijn met subtiele
tannines en fijne aroma’s van viooltjes
en zwarte bes.
CHÂTEAU GALY GRANDE CUVEE
Carbardes AC, Frankrijk

9
Siciliaanse BIO wijnen
Een witte Grillo en een rode
Nero d’Avola in een pakket. Deze
vooruitstrevende wijnboer maakt
heerlijke biologische wijnen met respect
voor de natuur. Alle energie wordt
door de om de wijngaard gelegen
windmolens opgewekt.
SOLEA GRILLO, BIO
Sicilia DOC, Italië
SOLEA NERO D’AVOLA, BIO
Sicilia DOC, Italië

10
Hart van Spanje
Dit pakket bestaat uit een verfrissende
witte wijn van de bekende Verdejo druif
en een krachtige, robijnrode Ribera del
Duero die een jaar op vat gerijpt is.
ERMITA VERACRUZ VERDEJO
Rueda DO, Spanje
SEMELE, TEMPRANILLO/MERLOT
Ribera Del Duero DO, Spanje
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Pakket Bordeaux
De klassieke wijnen uit een beroemde
wijnstreek.
Heerlijke, droge aperitief wijn in
combinatie met een stevige, volfruitige
rode wijn voor bij het hoofdgerecht.
CHÂTEAU DE ROLLAND
Bordeaux AC sec, Frankrijk
CHÂTEAU BELLEVUE CHOLLET
Bordeaux AC, Frankrijk

12
Domerval
Een witte en rode wijn uit het warme
Franse zuiden gemaakt van klassieke
Franse druivensoorten. Volle zachte
wijnen met een “ touch of wood” in de
afdronk.
DOMERVAL CHARDONNAY VIOGNIER
Pays d’Oc IGP, Frankrijk
DOMERVAL MERLOT CABERNET
Pays d’Oc IGP, Frankrijk

13
Italiaanse grootheden
Dit toppakket verenigt het beste dat
Italië te bieden heeft: een prachtige
Amarone en een zeer zachte, maar
kruidige Barolo.

14
Magnum Argentinië
Wat is er feestelijker dan een magnum
fles op tafel. Deze top Malbec van
het bekende wijnhuis Kaiken werd
uitgeroepen tot de beste wijn van
Argentinië.

15
Magnum Bordeaux
Prachtige, grote fles welke uitstekend
zal combineren met een feestelijk
hoofdgerecht. Deze Côte de Blaye geurt
heerlijk naar bosbessen en cederhout
en heeft een zachte afdronk.
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17

Klassiek Bordeaux

Margaux

Klassieke topwijnen van de
rechteroever. Verfijnde Lalande de
Pomerol en een krachtige Saint-Emillion
Grand Cru.

Prachtige wijn uit de fameuze Medoc.
Evenwichtig en gracieus. Krachtige
smaak van rijpe bosbessen en fijne
hints van vanille met een onvergetelijke
afdronk. 0,75 L.

18
Veuve Clicquot
‘s Werelds meeste beroemde
champagne. Edel en sprankelend.
0,75 L.
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Carte Blanche
Een prachtige frisse champagne van het
kleine wijnhuis Bernard Remy. Een fijne
mousse en een prachtige mineraliteit
typeren deze toegankelijke champagne.
0,75 L.
BERNARD RÉMY CARTE BLANCHE
BRUT
Champagne AC, Frankrijk

Authentiek Portugees
Een mooi pakket bestaande uit een
frisse, witte, een zachte rode port en
een prachtige op vat gerijpte rode wijn
uit het warme zuiden van Portugal.
MALVASIA LAGRIMA WHITE
PORTO DOM JOSÉ RUBY
DESCOBRIDORES COLHEITA
SELECCIONADA

21
Zuid-Italië
Drie klassieke maar heel verschillende
wijnen uit de hak van de laars. Een
volfruitige Primitivo, de zachte kruidige
Negroamaro en de wat zwaardere
volfruitige Malvasia Nera.
POGGIO PASANO PRIMITIVO
POGGIO PASANO MALVASIA NERA
POGGIO PASANO NEGROAMARO

Adriatico
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Een toegankelijke geurige Pinot Grigio
met een rijk en fris bouquet uit het
noordoosten van Italië gecombineerd
met een intens, krachtige
Montepulciano uit de prachtige
Abruzzen.
PINOT GRIGIO PIETRA DI BIO
Delle Venezie DOC, Italië
PIANDIMARE
Montepulciano d’ Abruzzo DOC, Italië
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Dinerpakket Klassiek Frans
Zes verfijnde Franse wijnen uit verschillende klassieke wijngebieden.
Met dit pakket bent u ( ben je ) klaar voor een avondvullend diner. Zes heerlijke wijnen uit de klassieke gebieden, compleet met de
recepten van bijpassende gerechten, in een mooie houten kist.
BERNARD RÉMY GRAND CRU BRUT
CHABLIS LAMBLIN
SANCERRE LES GODONS
CHÂTEAU LA BRIDANE
SÉLECTION MADAME DU CHÂTEAU CANTENAC
CHÂTEAU DE ROLLAND SAUTERNES

Château Arnhem,
Nieuw en uniek bij Robbers & van den Hoogen.
Château Arnhem -een fruitige, kruidige, ronde,
volle rode wijn met vanille in de afdronk.
Het beste van de Languedoc en het beste van
Arnhem. Ideaal als Arnhems geschenk.

Dinerpakket Italië
Vijf fantastische Italiaanse wijnen voor
een onvergetelijk diner. Een compleet
pakket met recepten voor gerechten,
die perfect aansluiten bij deze heerlijke
wijnen, voor een geslaagde wijn-spijs
combinatie.
LA FARRA PROSECCO FRIZZANTE
CORTE GUALA SOAVE
MORCINAIA
CAMPOTORBIAN VALPOLICELLA
RIPASSO
RIBOTA MOSCATO D’ASTI BOERI
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Dinerpakket Argentinië
Deze vier prachtige wijnen van het
beroemde Argentijnse wijnhuis Kaiken
zullen de verwende wijndrinker van
gang tot gang verrassen. Dit mooie
pakket is voorzien van recepten die
perfect aansluiten bij deze
verschillende, maar stuk voor stuk
krachtige wijnen, uit Mendoza.
KAIKEN ESTATE SAUVIGNON BLANC SEMILLÓN
KAIKEN ESTATE CHARDONNAY
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KAIKEN ESTATE MALBEC
KAIKEN ESTATE CABERNET
SAUVIGNON

Mocht u ons assortiment aan wijnen en geschenken willen bekijken
dan kan dat in onze nieuwe wijnwinkel in Arnhem of op onze website.
www.robbersenvandenhoogen.nl
Naast de voorgestelde pakketten is het natuurlijk nog leuker om in overleg met
een van onze adviseurs een persoonlijke keuze te maken.
Wij maken graag een afspraak.
Telefoon: 026-4455912

Naast wijnen bieden wij een brede keuze aan pasta’s , olijfolie en andere culinaire producten
aan om een heerlijk geschenk samen te stellen.
Dit zijn enkele suggesties. Vraag ernaar bij onze wijnadviseurs.

Pakket A
Een prachtige houten kist met twee
frisse, kruidige flessen Pinot Grigio,
een heerlijk stuk oude kaas, een zakje
luxe noten en twee flessen donkerrode
Ripasso uit Verona.

A
Pakket B
Xoco, onze ambachtelijke chocolatier
uit de Arnhemse binnenstad, heeft
bonbons gemaakt met: Prosecco van
La Farra , Zuid Italiaanse Negroamaro
en een zoete Sainte Croix du Mont uit
Bordeaux. Een verrassende combinatie
tussen chocolade en wijn.

B
Pakket C
Een frisse witte en een zachte rode
wijn uit het zuidelijk deel van de Rhône.
Het vermakelijke lamaspel en heerlijke
notenmix staan garant voor een
gezellige avond.

C
Pakket D
Klassiek maar altijd een succes.
Negroamaro uit de hak van de
Italiaanse laars en een ambachtelijk
gemaakte rijk gevulde kerststol van
bakker Koenen uit Arnhem.

D

Uw evenement of meeting in
stijlvolle en veilige ambience?
Bij ons kunt u het nuttige met het
aangename combineren. Onze
ruimtes zijn voorzien van de
modernste faciliteiten en audiovisuele apparatuur. Of het nu om
een zakelijke bijeenkomst,
presentatie of (in)formele borrel
gaat, wij verzorgen alle denkbare
arrangementen zowel
‘kant-en-klaar’ of volledig op maat,
maar altijd aangepast naar uw
persoonlijke wensen.
De authentieke wijnkelders geven
een bijzondere sfeer tijdens uw
event. Onze wijnspecialisten leiden u
door onze wijnkelders en uiteraard
mag het proeven dan niet
ontbreken. De ambiance van ons
wijnhuis zorgt voor een
indrukwekkend geheel.
Een diner, lunch, bruiloft of receptie
is mogelijk van klein tot groot (max.
500 personen). Wilt u iets
bijzonders? Dan hebben wij
suggesties voor u.
De bereikbaarheid van onze locatie
maakt dat gasten vanuit alle
vertrekpunten makkelijk en snel bij
ons kunnen arriveren
(gratis parkeergelegenheid).
Wilt u van te voren een kijkje nemen,
inspiratie opdoen en met ons van
gedachten wisselen? Dan bent u van
harte welkom voor een persoonlijke
ontmoeting.
Manon Niessen
manon@robbersenvandenhoogen.nl

Geschenkverpakking
Kisten
1 fles kist 					
1 fles kist met schuifdeksel			
2 flessen kist 					
2 flessen kist met schuifdeksel 			
3 flessen kist 					
3 flessen kist met schuifdeksel 			
4 flessen kist 					
4 flessen kist met schuifdeksel 			
6 flessen kist laag met schuifdeksel 		

€ 3,43
€ 4,34
€ 4,92
€ 5,37
€ 5,99
€ 6,57
€ 6,82
€ 7,73
€ 9,00

Uw logo op de deksel met zeefdrukmethode gedrukt
(één of meer kleuren)
Logokosten per order/per kleur 		
Voorbereidingskosten per order 		
Kosten per te bedrukken deel/per kleur

€ 65,00
€ 50,00
€ 0,50

Minimum aantal is 60 kisten met bedrukte deksel (kisten
die u nu niet gebruikt gaan in kosteloze opslag voor u).
Graag de gegevens digitaal aanleveren (EPS bestand met
PMS kleurnummers). Verzending van lege kisten is niet
mogelijk.
Wij hebben diverse geschenkdoosjes/wijnflesdraagtassen. Op basis van uw wensen kunnen wij u adviseren.
Levering op één adres in Nederland
Gratis vanaf 24 flessen.
Levering op meerdere adressen
Wij verzenden pakketten naar binnen- en
buitenland (graag ontvangen wij de adressen
als Excel bestand). De verzendkosten van een
pakket bedraagt € 8,25 per adres in Nederland.
Verzendkosten buitenland op aanvraag.

Etiketten, backlabels of
losse halslabels
Printkosten eigen etiket / backlabel / los
halslabel in kleur
60 stuks 		
€ 145,00
120 stuks 		
€ 160,00
240 stuks 		
€ 175,00
360 stuks 		
€ 190,00
480 stuks 		
€ 205,00
Minimum aantal is 60 etiketten (kosteloze
opslag). Graag de gegevens digitaal aanleveren (EPS, PDF of JPG bestand).
Géén voorbereidings-en instelkosten.

Condities

Kwantumkorting
Over uw totale aankoop van wijn verlenen wij
per order onderstaande kortingen: Bij 60 flessen:
3%, 96 flessen: 4%, 120 flessen: 5%, 180 flessen:
6%, 240 flessen: 7%, 480 flessen: 8%, 960 flessen:
9%, 1200 flessen of méér (ook gesorteerd) 10%.
Voor gedistilleerd geldt een maximale korting
van 5%.
Prijzen
De prijzen in deze brochure zijn in euro’s en
exclusief BTW. Het BTW-bedrag wordt op de
factuur vermeld. De prijzen van de afgebeelde
pakketten zijn inclusief kist met schuifdeksel of
geschenkdoos.
Betaling
Binnen 14 dagen na factuurdatum zonder
betalingskorting. Bij overschrijden van de
betalingstermijn wordt 1% rente per maand
in rekening gebracht. Alle buitengerechtelijke
kosten van invordering zijn voor rekening van
de opdrachtgever (klant). Goederen blijven
ons eigendom totdat volledige betaling heeft
plaatsgevonden.

Algemene verkoopvoorwaarden
Op alle leveringen en offertes zijn de Algemene
Verkoopvoorwaarden van de KVNW van
toepassing welke zijn gedeponeerd ter griffie
van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam
onder nummer 44/2008. Op aanvraag zenden
wij u een afschrift van deze voorwaarden.
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder
voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen,
als gevolg van o.a. fluctuaties op de wijnmarkten,
heffingen en accijnsverhogingen e.d. Wij
behouden ons het recht voor om een eventueel
uitverkochte wijn door een gelijkwaardige soort
te vervangen. Uiteraard zoveel mogelijk in
overleg met u.
Wijnhuis Robbers & van den Hoogen
Onze openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.
Overige tijden op afspraak.
Velperweg 23, 6824 BC Arnhem
Telefoon: 026 – 445 59 12
wijnhuis@robbersenvandenhoogen.nl
www.robbersenvandenhoogen.nl
ABN-AMROBANK
IBAN: NL21 ABNA 0452 2850 89
BTW-nummer: NL 005426455 B01
SKAL: 27693,NL-(bio)-01
Handelsregister: 09047958
Prijswijzigingen, tekst- en zetfouten voorbehouden.

