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De weg naar
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

2

Châtain

Personal Touch

Klassieke Bordeaux van grote klasse.
De 4e generatie wijnboer Martial
Junquas heeft zijn mondiale ervaring
als wijnmaker gebruikt in deze door
Merlot gedomineerde wijn met
aroma’s van zwartebessen en ceder en
een lange ronde afdronk.

Succesvolle, fijne wijn van het
wereldberoemde wijnhuis Kaiken.
Het team van Robbers & van den
Hoogen mocht wederom zelf de blend
samenstellen.
Kaiken Special Cuvee 2019

Château Haut Châtain 2016
Lalande de Pomerol AC

Pakketprijs € 22,68

Pakketprijs € 13,10
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Galy
Uit de vroegere “ wijnschuur van
Frankrijk “ komen tegenwoordig
ook wijnen van zeer hoge kwaliteit.
Deze wijn is zelfs met twee medailles
bekroond. Een volfruitige, ronde wijn
die gerijpt is op eiken vaten.
Château Galy Grande Cuvee 2019,
Cabardès rouge

Pakketprijs € 10,16
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Verleidelijk Verona

Stad aan de Rijn

De Alchimist

De wijngaarden van San Casiano liggen
net ten zuiden van de prachtige stad
Verona. Door het laten drogen van
de druiven na de oogst is deze wijn
robijn van kleur. Intens van smaak met
toch een zachte en ronde smaak van
gekonfijte kersen en bosbessen.

Geurige, zachte, rode wijn met een
super toffe etiket ontworpen door
Alleburen. Een communicatiebureau
met gedreven mensen die het via de
reguliere wegen niet lukt om in de
creatieve sector aan het werk te komen.

Afkomstig van de beste wijngaarden
van de Languedoc, rond de plaats
Gignac. Gemaakt van eeuwenoude
rassen is dit met recht een grand vin du
Languedoc.

Le Viale Rosso Veneto 2020,
San Cassiano, IGT

Pakketprijs € 15,74

Château Arnhem Rouge 2020

Pakketprijs € 8,84

L’Alchimiste Saint-Jean d’Aumières
2019,

Pakketprijs € 18,35

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 druiven,
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

het juiste wijngeschenk

Met de grootste zorgvuldigheid selecteren wij, veelal bij kleine wijnboeren, hun mooiste
wijnen. U treft hier een deel van ons assortiment aan.
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Passione Italiano
Twee heerlijke wijnen uit het culinaire
noorden van Italië.
Valpolicella San Cassiano 2020,
Della Valpolicella
Marco Bonfante, Roero Arneis Persté
DOCG 2021

Pakketprijs € 24,76

Piemonte
Overweldigend, mooie wijnen afkomstig
uit de heuvels ten zuiden van Turijn.
Gavi 2021
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Alcoholvrij
Vol overgave genieten van een heerlijke
wijnen, zonder alcohol.

Barbera D’asti 2019

Pakketprijs € 28,25

Pakketprijs € 31,45
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Les Sarments
Onze bekende witte en rode Sarments
uit het Franse zuiden.
Sarment Blanc, Vin de France
Sarment Rouge, Pays d’Hérault IGP
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Chili
Een combinatie van een frisse, droge
Mirla Bay en de volfruitige Cabernet
Sauvignon.
Mirla Bay Coastal Sauvignon Blanc
2021, Leyda YWP
Alario Cabernet Sauvignon 2021,
Central Valley YWP

Pakketprijs € 14,74

Pakketprijs € 16,98
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Senoritas
Een witte Albarino en een rode Rioja.
Twee spaanse grootheden met een
verfijnde smaak en een prachtig label. D
Nai Albariño 2021, Val do Sainés
white
Zino Street Tempranillo Graciano
2020
Pakketprijs € 30,00
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Languedoc klassiek
Al eeuwen wordt er in dit deel van
het Franse zuiden van inheemse
druivensoorten wijn gemaakt. Deze
witte en rode wijn geven aan dat de
Languedoc kan wedijveren met de
andere topwijnstreken in de wereld.
L’ Autodidacte Viognier 2021, IGP
Pays d’ Oc
L’ Affranchi, Saint Guilhem le Désert
2020, IGP
Pakketprijs € 23,85
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Les Amis
Twee volle wijnen uit het warme
zuiden, inmiddels de favorieten van
menig wijnliefhebber. Vol fruit en een
kiss of wood geven deze wijnen hun
verleidelijke karater.
Domerval Chardonnay Viognier 2021,
Pays d’Oc IGP
Domerval Merlot Cabernet 2020,
Pays d’Oc IGP

Pakketprijs € 21,85
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Top van Oostenrijk’

De vrolijke wijnboer Norbert Bauer
maakt deze twee heerlijke wijnen aan
de oevers van de Donau. Een prachtige,
droge Grüner Veltliner en een
krachtige, houtgerijpte Zweigelt, die bij
een diner fantastisch zullen smaken.
Grüner Veltliner Norbert Bauer
20210
Zweigelt Reserve 2018

Pakketprijs € 29,75
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Emmissaire
EEr is altijd iets te vieren als deze
heerlijke bubbel geopend wordt.
Een fijne, droge smaak en parelende
belletjes. Emissaire, wat is het toch
lekker!
Emissaire Brut, Vin Mousseux
Luxembourgeois
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3 gangen Bordeaux
Een heerlijke Bordeaux voor elke gang!
Met een passende menusuggestie voor
elke wijn!
Grand Bateau Blanc 2021, Bordeaux
AC sec
Grand Bateau Rouge 2018, Bordeaux
AC
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Barolo & Co
Een combinatie van de beste rode
en witte wijn van Giorgio Boeri. Elke
slok neemt je mee naar de prachtige
heuvels rond Asti.
Barolo Boerie 2017
Chardonnay Berion Boeri 2020
Selezione on barrels

Chat. La Caussade 2017, Sainte Croix
du Mont AC
Pakketprijs € 12,31

Pakketprijs € 40,90

Pakketprijs € 58,68

Net zoals andere jaren kijken
we weer met veel enthousiasme uit naar de komende
maanden. Onze medewerkers
staan altijd voor u klaar om
elk individueel wijnpakket met
maximale aandacht te verzorgen. En uiteraard kunt u erop
rekenen dat uw geschenk de
ontvangers vroegtijdig en in
perfecte staat bereikt. Als hofleverancier hebben wij immers
een naam hoog te houden op
het gebied van wijnkeuze en
service!
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Grandes vinos Espagnol
Twee grootheden van de Spaanse
wijnbouw. De intens romige en
krachtige Ribera Del Duero van
San Cristobal en de loepzuivere,
aromatische Verdejo van Veracruz.
Conde De San Cristobal 2019
Veracruz Verdejo 2021

Pakketprijs € 31,29
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Kom eens Kaiken
Voor elk wat wils. Drie mooie
argentijnen verpakt in een kistje.
Kaiken Estate Cabernet Sauvignon 2019
Kaiken Estate Malbec 2019
Kaiken Estate Sauvignon Blanc Semillón
2021

Pasano Puglia
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Uit de hak van de laars. Drie rode,
zachte wijnen van de drie iconische
druivenrassen van Puglia.
Poggio Pasano Primitivo 2021, Puglia
IGP
Poggio Pasano Negroamaro 2021,
Puglia IGP

Pakketprijs € 32,84

Poggio Pasano Malvasia Nera Salento
2019
Pakketprijs € 34,67

Een reis door Italië
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Een reis door Italiâ met heerlijke wijnen uit drie
provincies.
Corte Guala Soave 2021, Soave DOC
Le Viale Rosso Veneto 2020, San Cassiano, IGT
Morcinaia 2017, Colli del Trasimeno Rosso DOC
Centis 2017, Friuli Colli Orientali DOC
Pakketprijs € 68,63

Mocht u ons assortiment aan
wijnen en geschenken willen
bekijken
dan kan dat in onze 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
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Zandvliet
Vijfentwintig jaar geleden verkochten wij al wijnen
van Zandvliet. Terug van weggeweest! Wij zijn trots
en blij dat wij deze heerlijke wijnen weer mogen
vertegenwoordigen.
Zandvliet Chardonnay 2021
Zandvliet Chardonnay 2021
Zandvliet Shiraz 2019
Zandvliet Shiraz 2019
Pakketprijs € 48,19

Spaans dineren
Een compleet wijnarengement
voor een heelijke Spaans diner.
Wijnspijscombinaties sluiten wijn bij in
deze indrukwekkende kist met heerlijke
wijnen.
Cava Planas Albareda Brut, DO
Gorrion Sauvignon Blanc 2021
IJalba Tempranillo Eco Blanco 2021,
Rioja DOC
Conde de San Cristóbal 2019, Ribera
del Duero
Sherry Pedro Ximenez La Cilla
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Pakketprijs € 74,80

Bijzondere aandacht
- Deskundige en persoonlijke adviezen
- Een ruim assortiment aan kwaliteitswijnen
- Betrouwbare en snelle leveringen

Le Diner Classique
Als sinds jaar en dag bekende wijnen
samen in een luxe kist. Een unieke ervaring
aan smaken in één.
Champagne Bernard Remy Grand Cru
Brut
Sancerre Les Godons 2021, Sancerre AC
Mâcon Vinzelles Blanc 2019
Chat. Haut Châtain 2016, Lalande de
Pomerol AC
L’envol des Sens, Muscat de Rivesaltes
AOP
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Port Kopke Vintage Late Bottled 2016
Pakketprijs € 121,76
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Extra attentiewaarde
- Wijnen zijn te voorzien van een eigen etiketontwerp
- Bedrukking van wijnkisten met uw bedrijfsnaam of boodschap
- Bijsluiting van bijzondere artikelen en attenties

Grand Cru
Het kleine Champagnehuis Bernard
Remy maakt verfijnde en smaakvolle
wijnen, die sinds enige jaren ook
regelmatig gewaardeerd worden met
prestigieuse medailles.
Champagne Bernard Remy Grand
Cru Brut
Pakketprijs € 34,83

28

27
Magnum Cantenac
St. Emilion Grand Cru, het feestelijk
middelpiunt van de kersttafel.
Sel.Mme du Ch.Cantenac 2016,
St.Em. Cru AC, 150 cl

Pont du gard
Vlak bij het Romeinse Aquaduct le pont
Du Gard wordt al meer dan duizend
jaar wijn verbouwd. Vader en Zoon
Serano maken een warme, volle rode
Rhone, die in deze prachtige fles extra
goed tot zijn recht komt.
Clos des Lumieres
Cotes du Rhone 2018 150cl

Pakketprijs € 47,51

Pakketprijs € 25,45

Naast wijnen bieden wij een brede keuze aan pasta’s, kazen, chocolade, olijfolie en andere culinaire product
heerlijk geschenk samen te stellen.

Nieuwsgierig?
Bent u geinterreseerd geraakt in onze producten en diensten?
Komt u dan eens bij ons langs of neem contact met ons op.

ten aan om een

Wijnkado
Een wijnkado is altijd
een goed idee!
Het is vrij te besteden
binnen het wijnhuis Robbers en
van den Hoogen en kan in elk
gewenst bedrag cadeau
gegeven worden.
Enkele ideeën;
- Waan je even in een Frans
château tijdens een rondleiding
in de wijnkelders van Robbers
en van den Hoogen.
- Boek een uitgebreide wijntafel
met hapjes in onze Wijnbar.
- Koop je favoriete wijnen in
onze wijnwinkel.
- Boek een privé tour of
wijnproeverij met je familie of
vrienden.
- Woont u ver weg, besteed uw
tegoed in onze webshop.

Uw evenement of meeting in
stijlvolle 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 met schuifdeksel 			
2 flessen kist met schuifdeksel 			
3 flessen kist met schuifdeksel 			
4 flessen kist met schuifdeksel 			
6 flessen kist laag met schuifdeksel 		

€ 5,37
€ 6,57
€ 8,18
€ 10,33
€ 13,84

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

€ 75,00
€ 1,75

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 		
€ 159,00
120 stuks 		
€ 175,00
240 stuks 		
€ 192,00
360 stuks 		
€ 210,00
480 stuks 		
€ 225,00
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
RABOBANK
IBAN: NL15 RABO 0190 7607 61
BTW-nummer: NL 005426455 B01
SKAL: 27693,NL-(bio)-01
Handelsregister: 09047958
Prijswijzigingen, tekst- en zetfouten voorbehouden.

