
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Relatiegeschenken 
Onderstaand treft u onze relatiegeschenken  

 
Wilt u de gedrukte versie ontvangen, dat kan, laat het ons weten  

 
Graag ontvangen wij u op ons kantoor/proeflokaal waar u de geschenken in 

het echt kunt zien en proeven maar met even veel plezier  
komen wij bij u langs  

 
Bezorgen doen we ook en wel het hele jaar door  

 
Prijzen zijn ex BTW 

 
 
 

 

 
 
 

Philippe & Veronique Brink  
directeur/eigenaar 

 
 

Wijnimport Pleasure of Taste! 
Waaier 38 – 2451 VW – Leimuiden 

Telefoon: 0172-507809 / 06 514 594 73 / 06 21 544 919 
 

www.pleasureoftaste.nl 
iwijn@pleasureoftaste.nl 
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Bourgogne 
Blasons de Bourgogne 

Terra 
Incognita 
Macon 
rouge
  
 

Helder rood van kleur, 
een expressief aroma 
van zwart fruit. De 
smaak is in eerste 
aanzet krachtig maar 
wordt vervolgens zacht 
en blijft lang hangen. 
Naast het fruit zijn het 
kruidige invloeden die 
opvallen 
 
In geschenkdoos met 2 
kristallen glazen 

 

€27,50 
 

Crémant de 
Bourgogne 
Mousserend 
Brut 
MAGNUM 
 
 

Cave Bailly Crémant de 
Bourgogne pur Pinot 
Noir 
 
Een echte “Blanc de 
Noirs” een witte Crémant 
gemaakt van uitsluitend 
Pinot Noir druiven. Deze 
rode druiven geven de 
wijn een groot karakter 
mee met veel diepte en 
kracht. Verpakt in dit 
Magnum formaat maakt 
u hier zeker indruk mee. 

 

€33,25 
 

Crémant 
de 
Bourgogne 
brut 
Reserve 

Speciaal voor de 
liefhebbers van 
hoogwaardige 
mousserende wijn. Deze 
Brut reserve is een blend 
van Pinot Noir, 
Chardonnay, Gamay en 
Pinot Noir. 

 

€15,95 
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Bordeaux 
Rosebelle 
kist  
Wit en 
rood 

Leuk kistje met een rode 
en witte Vin de France 
gemaakt door de 
wijnmakers van Maison  
Bouey. Aantrekkelijk 
geprijsd geschikt om 
veel van weg te geven. 
 
 

 

€11,85 
 

Bordeaux 
Château 
Haute 
Brande 
Rood 
 
 

Grand vin de Bordeaux 
blijft uiteraard een 
geschenk waar u mensen 
blij mee maakt. 
Deze wijn is gemaakt 
volgens de klassieke 
Bordeaux blend: 
Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon en 
Merlot. Mooie typische 
bordeaux neus, smaak 
tonen van rood fruit en 
een klein prettig zuurtje, 
zoals men dat van een 
mooie relatief jonge 
Bordeaux mag 
verwachten 

 

€17,50 
 

Australië 
De Bortoli 
In giftbox 

De Bortoli Black Noble 
Dessertwijn is het 
resultaat van de eerste 
testen die zouden leiden 
tot de inmiddels 
wereldvermaarde Noble 
One. Via blending van 
verschillende jaren 
wordt een gemiddelde 
leeftijd bereikt van 8 
jaar. De geur, kleur en 
viscositeit zijn intenser 
dan welke andere wijn 
dan ook. 

 

€22,95 
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De Bortoli 
Box 
 
Fles wit en 
Fles rood
  
 
 
 

Semillon/Chardonnay en 
Shiraz/Cabernet van de 
Bortoli zijn afkomstig uit 
Riverina, het op één na 
grootste 
wijnbouwgebied van 
Australië. 
Beide flessen zitten 
verpakt in deze mooie 
unieke geschenkdoos. 

 

€22,95 
 

Plaimont 
Plénitude 
 

Madiran Plénitude box 
Deze Topcuvé van 
Plaimont komt van een 
klein zeer oude 
wijngaard in de buurt 
van het plaatsje Viella 
(Sud Ouest)Zeer groot 
bewaarpotentieel meer 
dan 10 jaar. Nu in fraaie 
verpakking. 

 

€25,95 
 

Plaimont 
L’empreinte 
Box 
 
 
 

Zo uniek als een 
vingerafdruk zijn ook 
deze twee wijnen uit 
Saint Mont. De 
wijnmakers van Plaimont 
hebben met uitsluitend 
locale druivenrassen een 
rode en een witte wijn 
gemaakt van 
internationaal niveau. 
Een cadeau voor de 
connaisseur.  

€29,95 
 

Plaimont 
Pacherenc 
du Vic-Bilh 
Collection in 
kist 

Pacherenc du Vic-Bilh 
wordt gemaakt van zeer 
geconcentreerde 
overrijpe druiven. Een 
fraaie balans tussen rijp 
zoet en frisse zuren. De 
ultieme combinatie met 
ganzenlever. In deze 
folder speciaal verpakt in 
een mooie houten kist. 

 

€17,50 
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Champagne 
Jacquart 
Brut 

Jacquart Brut Mosaïque 
Duo. 
Champagne smaakt het 
best in goed gezelschap. 
Stijlvolle transparante 
verpakking met twee 
originele Champagne 
flûtes. 

 
 

€39,50 
 

Jacquart 
Brut Rosé 

Feestelijker kan uw 
geschenk niet zijn. Een 
roze bubbel van de 
hoogste kwaliteit in een 
bijzondere fraaie 
verpakking. 

 

€42,50 
 

Jacquart 
Brut 

Jacquart Brut Mosaïque 
Isoterm 
Top Champagne verpakt 
in een trendy koeltas en 
uiteraard twee originele 
Champagne flûtes. 

 

€43,75 
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Rioja covila 
Magnum 
Spanje 

Covila Rioja MAGNUM 
Crianza 
Hiermee trekt u wel de 
aandacht. Een bijzondere 
wijn, in een bijzondere 
fles. 12 maanden 
houtrijping geeft deze 
wijn een zijdeachtige 
structuur. Puur genieten! 

 
 

€21,45 
 

Rioja covila 
Reserva 
Magnum 

Covila Rioja MAGNUM 
Reserva 
Naast de Crianza dit jaar 
ook de Reserva variant. 
Een rijping van 24 
maanden op Amerikaans 
eiken. Een bijzondere 
fles verpakt in een 
stijlvolle verpakking. 

 
 

€26,45 
 

Vinos & 
Bodegas 
Gallegas 

Gran Meigallo kist. 
Klassiek inheemse 
druivensoorten worden 
met Europese druiven 
geblend. Dit resulteert in 
een frisse en fruitige 
witte wijn en een volle 
rode wijn met een zachte 
afdronk. Dit alles 
gepresenteerd in een 
klassieke houten kist.  

 

€11,85 
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Viñas del 
Vero 

La Miranda de Secastilla 
box. 
Twee flessen Spaanse 
wijn voor connaisseurs. 
Gemaakt van Garnacha 
druiven uit zeer oude 
wijngaarden, op 600 
meter hoogte gelegen in 
de Pyreneeën. Origineel 
en succes verzekerd. 

 
 

€19,95 
 

Royal Oporto
Port 10 jaar 
oud met 
extra flesje. 
 

Deze Tawny port wordt 
gemaakt van hoge 
kwaliteit druiven. De 
wijn is een assemblage 
van verschillende 
jaargangen waarvan de 
gemiddelde leeftijd van 
de wijn meer dan 10 jaar 
oud is. De port rijpt op 
houten vaten waardoor 
de wijn zich heel 
langzaam ontwikkelt en 
een mooie balans krijgt. 

 
 
 
 

€24,95 
 

Royal Oporto 
met 2 glazen 

Colheita 2000 plus 2 
glazen. 
De beste kwaliteit van de 
oogst van slechts 1 jaar 
met een rijpingsproces 
van minimaal 1 jaar met 
twee mooie port glazen.  

 
 

€28,40 
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Royal Oporto 
10 jaar oud 

Deze Tawny port wordt 
gemaakt van hoge 
kwaliteit druiven. De 
wijn is een assemblage 
van verschillende 
jaargangen waarvan de 
gemiddelde leeftijd van 
de wijn meer dan 10 jaar 
oud is. De port rijpt op 
houten vaten waardoor 
de wijn zich heel 
langzaam ontwikkeld en 
een mooie balans krijgt.  

 
 

€21,75 
 

Royal Oporto 
7 jaar oud 

Quinta das Carvalhas 
ligt in het oudste deel 
van de Douro vallei. Hier 
maakt men een 
prachtige tawny reserve 
port waarvan de 
gemiddelde leeftijd 7 
jaar is. Alleen de 
allerbeste vaten komen 
in aanmerking om in 
deze port verwerkt te 
worden. Een port voor de 
ware liefhebber. 

 
 

€18,95 
 

Royal Oporto 
20 jaar oud 

Port 20 jaar oud, een 
prachtige port van 
wijnen die minimaal 20 
jaar gerijpt zijn op 
houten vaten. 

 
 

€42,95 
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Royal Oporto
40 jaar oud 

Port 40 jaar oud, een 
prachtige port van 
wijnen die minimaal 40 
jaar gerijpt zijn op 
houten vaten. 
Tijdens deze rijping 
verkrijgt de wijn smaken 
van het hout, wat de 
excellente kwaliteit van 
de port, zich doet 
onderscheiden van alle 
andere. 

 
 

€75,95 
 

Mezzacorona 
Italië – in 
het noorden 
tussen 
Verona en 
de Alpen 

.Teroldego Riserva. 
De naam Teroldego 
betekent zoveel als 
“Tiroler goud” Deze druif 
komt uitsluitend in 
Trentino (Süd-Tirol) voor 
een levert een unieke 
rode wijn op. De 
wijnmakers van 
Mezzacorona hebben een 
echte Riserva gemaakt 
waarbij de 
houtopvoeding zeer 
gedoseerd is. Kracht en 
elegantie gaan hierdoor 
hand in hand. 

 
 

€12,95 
 

Teroldego 
Riserva en 
Pinot Grigio 
Riserva 

 De twee paradepaardjes 
van Mezzacorona in een 
fraaie geschenkdoos. 
Pinot Grigio (wit) en 
Teroldego Riserva 
(rood). 
Beiden worden 
uitsluitend gemaakt in 
een gelimiteerde 
productie en alleen in de 
beste oogstjaren. 

 
 

€21,50 
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NOS 
Teroldego 
Rotaliano 
DOC 
Riserva 
 

NOS het toonbeeld van 
Mezzacorona kwaliteit, 
wordt alleen tijdens de 
beste wijnjaren gemaakt 
van handgeplukte 
Teroldego druiven uit de 
beste wijngaarden. NOS 
is een rode wijn om met 
familie of vrienden van 
te genieten. Perfect voor 
de mooie momenten in 
het leven. 

 
 

€21,50 
 

Mezzacorona 
mousserend 

Rotari Cuvée 28 
 
Dat u voor een goede 
mousserende wijn niet 
altijd bij Champagne 
hoeft uit te komen, 
proeft u in deze wijn. 
Absolute kwaliteit uit het 
Noorden van Italië. 
Verpakt in een mooie 
geschenkdoos. 

 

€17,95 

Mousserend 
Magnum 

Rotari Cuvée 28 
MAGNUM 
 
De Magnum versie. 
Het getal 28 verwijst 
naar de lange lagering 
op fles van 28 maanden 
hetgeen voor een fijne 
mousse zorgt. 
Verpakt in een mooie 
geschenkkist. 

 

€34,95 
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La Gioiosa 
Prosecco 
rosato 

Prosecco II Fiore 
 
Frisse elegante prosecco. 
Citrus fruit en 
amandeltjes zijn de 
belangrijste 
smaakkenmerken. De 
mousse is zacht en blijft 
lang in het glas 
aanwezig. 

 
 

€9.95 
 

La Gioiosa 
Magnum 

La Gioiosa Prosecco 
Spumante Magnum 
 
Mousserende wijnen zijn 
nog steeds in opkomst. 
Neem deze Magnum 
versie van La Gioiosa 
Prosecco. Aromatisch in 
de smaak met een 
aangename fijne 
mousse. Een erg 
plezierig aperitief. 
 
 

 
 

€28,50 
 

Argentinië    
 
Finca  
Flichman 

Finca Flichman decanter 
box. 
 
Laat uw relaties ervaren 
hoe een wijn verandert 
door hem te schenken 
vanuit een karaf. Met 
deze 2 flessen Malbec en 
de bijverpakte karaf is 
de proef op de som 
makkelijk te nemen. 

 

€23,45 
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Spanje 
Fairtrade  
& Bio 
Kamina 
 

Kamina Fairtrade kist 
In het kader van 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen zijn 
keurmerken steeds 
belangrijker. Deze 
heerlijke rode en witte 
zijn voorzien van het 
Fairtrade keurmerk. Fles 
wit en rood in kist.  

 

€16,95 
 

Bio Jumero De wijn is gemaakt van 
biologisch geteelde 
druiven, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van 
traditionele vinificatie 
met ecologische 
standaarden van Spanje. 
Een frisse witte wijn met 
een soepele afdronk en 
een zachte soepele rode 
met een fruitige afdronk 
tezamen in een mooie 
houten kist.  

 

€15,95 
 

Zuid Afrika 
Bio 
 
 

Viljoensdrift Giftbox 
 
Wit en rood 
 
Van de wijngaarden van 
Viljoensdrift, prachtig 
gelegen aan de oevers 
van de Breede Rivier, 
komen deze 
Colombard/Chenin Blanc 
en Cabernet Sauvigon. 
 

 
 

€11,95 
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Boeken- 
houtskloof 
Zuid-Afrika 
Wolftrap 

The Wolftrap box. 
 
Boekhoutskloof is één 
van de meest 
onderscheiden Estates in 
Zuid-Afrika. Met de 
Wolftrap wijnen kiest u 
dan ook voor klasse en 
originaliteit. Twee 
flessen rood verpakt in 
een stijlvolle doos. 

 
 

€23.45 
 

Boeken- 
Houtskloof 
Zuid Afrika 
Chocolate 
Box 

The Chocolate Block Box 
 
Twee flessen zeer 
bijzondere en exclusieve 
wijn van de wijnmakers 
van Boekenhoutskloof 
verpakt in een “stoere 
chocoladedoos”. 
Absolute Top. 

 
 

€42.50 
 

Valdivia 
Sherry  
Pedro 
Ximenes 
PX 

Valdivia Sacromonte PX 
50 cl 
 
PX staat voor Pedro 
Ximenez, de druif 
waarvan deze sherry is 
gemaakt. De druiven 
worden in de zon 
gedroogd en daarna 
vergist. De vergisting 
wordt onderbroken door 
alcohol toe te voegen, 
zodat natuurlijke 
zoetheid achterblijft.  
Daarna rijpt de wijn 15 
jaar lang op eikenhouten 
vaten. 
 
In de geur en smaak is 
karamel en chocolade te 
proeven. Mooie 
combinatie met 
chocolade, maar probeer 
ook eens een zachte 
kaas. 

 

€18,95 



Wijnimport Pleasure of taste - Waaier 38 - 2451 VW - Leimuiden - Tel. 0172-507809 / 06 21 544 919  
wijn@pleasureoftaste.nl             www.pleasureoftaste.nl  

Pagina 14 

Valdivia 
Sacromonte 
Perfumebox 

Zeer luxe uitvoering van 
drie typen sherry in 
parfumflesjes. 
 
Opgenomen zijn de drie 
15 jaar oude Sacromonte 
juwelen van Valdivia. 
Amontillado, Olorosso en 
PX. 
 
De Amontillado is een 
sherry gemaakt van 
Palominodruiven die 
eerst met een 
“florlaag”(natuurlijk 
vlies) is gerijpt, dus 
afgesloten van de lucht 
en daarna zonder flor 
dus met oxidatie. De 
Olorossso heeft nooit flor 
gehad. Zeer bijzonder.  

 

€39,95 
 

Valdivia PX 
met 2 glazen 

Cadeauverpakking 
Valdivia PX 50 cl met 
twee glazen. 

 
 

€32,45 
 

No House 
Wine  
Zuid-Afrika 

No House Wine is een 
bijzonder cadeau. Met de 
opbrengst van deze wijn 
worden huizen gebouwd 
van kinderen met AIDS 
slachtoffers in Kwazulu 
Natal.  
Het project wordt 
gerealiseerd in 
samenwerking met de 
Holy Cross Foundation 
en de Nederlandse 
Stichting Homeplan. 
 
1 vaks kistje rood 
Cabernet/Merlot. 
Een vriendelijke wijn 
welke door de soepele 
smaak op vele 
momenten gedronken 
kan worden. 

 
 

€ 9,95 
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No House 
Wine 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 vaks fraaie houten 
wijnkist met merlot 
/cabernet sauvignon en 
1 fles Chenin blanc. 
 
Typisch Zuid-Afrika 

 

€17,90 
 

No House 
Wine 

3-vaks fraaie houten 
wijnkist met de drie 
kleuren. 
Wit, rosé en rood. 
De rosé is gemaakt van 
de Pinotage druif. 

 
 

€21,75 
 

No House 
Wine  
 
Vonkelwijn 

Een lekker frisse wijn 
met geuren van groene 
appel, citrus fruit en 
bloemen.  
Een levendige en zachte 
mousse. 
 
En wat een bijzondere 
fles. 
 
 
 
 

 
 

€16,95 
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MIX & MATCH 

Voor iedereen die iets anders wil. 
Mix & Match is een concept waarmee u een kist kan maken zoals u 

deze wilt. 
 

Keuze uit 1,2 of 3 vaks kist met houten deksel, of eigen ontwerp full 
colour gedrukt op kunststof. 

Met of zonder loodvrije kristallen wijnglazen en de keuze uit de 
wijnen op de volgende pagina’s. 

 

1 – vaks  2 – vaks  3 –vaks Geschenkkoker  
 

 
Mix & Match voorbeeld met glazen 
Kan ook met alleen flessen 
 
Stap 1 : Kies uw favoriete wijn(en) 
Stap 2 : Kies de gewenste verpakking 
Stap 3 : Kies of ontwerp uw deksel 
Stap 4 : Uw Mix & Match wordt samengesteld 
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Enkele voorbeelden Mix & Match MOUSSEREND 
 

 
 
 
 
 
 
 
Enkele voorbeelden Mix & Match RODE WIJN 
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Enkele voorbeelden Mix & Match WITTE WIJN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere ideeën en/of suggesties bel of mail ons.  
Wij willen u graag adviseren en ondersteunen bij de samenstelling van uw 
pakket. 


