NIKS LEUKER DAN BELANGELOOS GEVEN! DUS HEBBEN WE VOOR
JOU WAT FIJNE CADEAUS GERITSELD MET EEN TOTALE WAARDE
VAN RUIM 1000 EURO. INTERESSE? KIJK SNEL OP
WWW.WINELIFEMAGAZINE.NL/WIN

1X WIJNPROEVERIJ 8X LOLEA
VOOR 12 PERSONEN SANGRIA-PAKKET

4X VISBIJBEL

3X MARQUÉS DE
RISCAL RESERVA
MAGNUM

5X DOM PERIGNON 6X ROYAL VKB
IN EEN RUGZAK
SERVIN - BAG-INBOX WIJNHOUDER

[ T. W. V. € 300]

[ T. W. V. € 19,80]

[ T. W. V. € 29,95]

[ T. W. V. € 38,99]

Meer weten over de
achtergronden en het
beoordelen van wijn? Win
een privé wijnproeverij
gezellig samen met
vrienden, familie of collega’s! Sommelier/vinoloog Guillaume Coret van
Guillaume’s Fijn-Proeverij verzorgt proeverijen op
maat op iedere gewenste
locatie en vertelt je alles
over de wijnen die je zintuigen laten jubelen.

Van de vrolijke flessen alleen al word je blij! Maar
ook de authentieke sangria, rood of wit, brengt
je meteen in Spaanse
sferen. Gemaakt door
een groepje vrienden van
goede wijn en vers geplukt fruit, is dit drankje
(met bubbel!) de perfecte
kant-en-klare cocktail.
Als aperitief maar natuurlijk ook voor gezellige avonden. Olé!

Gewapend met deze
Visbijbel is het kiezen
en klaarmaken van vis,
schaal- en schelpdieren
voortaan een makkie!
Aan de hand van heldere
instructies en duidelijke
foto’s leer je stap voor
stap alle basistechnieken
om ze schoon te maken.
Met de recepten maak je
vervolgens met het zeesnoep lekkere gerechten
uit allerlei landen.

Deze wijn van de ‘European Winery of the Year
2013’ rijpt twee jaar in
Amerikaanse eiken vaten
en rust nog een jaar op
fles. Zo kunnen de aroma’s van de tempranillodruiven zich optimaal
ontwikkelen. Het resultaat zingt in je mond: een
complexe smaak met
explosieve aroma’s van
mooi rijp fruit en een nuance van hout.

[ T. W. V. € 16,90]
[ T. W. V. € 39,95]
Dom Perignon in een Binnenkort een feestje?
rugzak, door WINELIFE’s Met deze mooie, strak
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Huib Edixhoven geschreven, is al toe aan een vijfde druk! Om dit te vieren
geven we gesigneerde
exemplaren weg van dit
heerlijke reis- en avonturenboek tjokvol humor,
extreme belevenissen en
en passant veel handige
wijnkennis. Een must read
voor wijn- en reisliefhebbers!
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vormgegeven wijnhouder
serveer je bag-in-box
wijnen (tot 3 liter) op een
slimme en stijlvolle manier. Handig: het bijpassende gewicht houdt de
wijnzak onder druk, het
is een indicator voor de
resterende inhoud én het
dient als koelelement.
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