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ONTDEK ONS GAMMA
GIFTS & PRESENTS 2022

“Als familiebedrijf dragen wij de waarde van
familie hoog in het vaandel. Dit uit zich ook
in zorgvuldig geselecteerde topwijnen bij
familiebedrijven”.
Graag laten we u kennismaken met toffe kanten-klare GIFTBOXEN & GIFTS gevuld met
mooie wijnen uit ons assortiment. Speciaal
voor de feestdagen!
De voorgestelde gifts in deze brochure zijn
excl. BTW. Indien u dit wenst, leveren wij ook
aan huis, mits extra transportkost. De wijnen
in deze brochure zijn slechts een greep uit
ons assortiment. Al onze wijnen kunnen op
aanvraag als aparte gift aangeboden worden.
Voor offerteaanvragen, neem gerust contact
met ons op voor persoonlijk advies op maat.
Michèle Baeten, Raf Baeten
en het Baeten-team

Michèle & Raf Baeten

EEN KEUZE KUNNEN MAKEN?
Heeft u een keuze kunnen maken ?
Heeft u nog vragen ?
Wenst u liever een offerte op maat ?
Neem gerust contact op met Michèle Baeten of Brecht Vanhoef
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alle prijzen zijn excl. BTW. Alle GIFTBOXEN / GIFTS zijn voorzien van een feestelijke en ecologische verpakking

VINOBOX
ABONNEMENT
Dat is elke maand (laten) genieten
van topwijnen bij jouw geleverd

Surf voor meer info naar www.baetenvinobox.be.
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per maand

éénmalig

3 smaakvolle wijnen

3 heerlijke wijnen

4 verrassende smaken

voor de wijnliefhebber

€40*

voor de fijnproever

€60*

PROEFBOX

Kies uit onze maandelijkse wijnabonnementen of een
éénmalige proefbox. Zalig voor jezelf. Of als cadeau voor
wijnliefhebbers.

per maand

VINOBOX
TOP

Wil je elke maand (laten) genieten van topwijnen?
Dan is er ons Baeten Vinobox abonnement. Dat is elke maand
genieten van nieuwe pareltjes uit ons assortiment. Bepaal zelf
voor welk bedrag (basic of top) je iemand wil verrassen. Welke
box je ook kiest, het is steeds een box vol plezier, verrassing en
wijnen die afgestemd zijn op het seizoen. Bepaal ook zelf hoe
lang je je abonnement wenst te laten lopen.

VINOBOX
BASIC

VINOBOX

voor de durver

€50*

PROEFBOX
Met de Baeten Proefbox doe je elke wijnliefhebber een plezier,
zonder dat je iets van wijn hoeft te kennen. Onze professionele
wijnkenners stellen namelijk met veel passie onze wijnboxen samen.

* Deze prijzen zijn inclusief BTW.
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MIX & MATCH
GIFTBOX
MAISON MAESEYCK

MELK & SUIKER

Knapkoek Maison Maeseyck

Maaseikenaartjes Melk & Suiker

€ 3,60

100gr KUBUS

€ 5,65

Krakelingen Melk & Suiker

€ 4,80

200gr 18st

€ 8,99

320gr BOX

€ 11,80

Stel uw eigen kerstpakket naar keuze
samen. U bepaalt volledig zelf wat en
voor welk bedrag u schenkt! Surf naar
www.baetenvinopolis.be en ontdek ons
ruim assortiment aan bubbels en wijnen.
Combineer uw keuze met de lekkere pralines
van Bonaparte, de knapkoeken van Maison
Maeseyck of bijvoorbeeld de krakelingen van
Melk & Suiker. Alles kan!
Ontdek ons aanbod:

BONAPARTE
Bonaparte pralines

Alles kan gemixt worden,
flessen worden verpakt in
een mooie box:
prijs box 1 fl: € 1,25
prijs box 2 fl: € 2,50
prijs box 3 fl: € 3,00
prijs box 4 fl: € 3,50
prijs box 6 fl: € 4,00
6

STEL
ZELF
UW BOX
SAMEN

125 gr

€ 5,50
300 gr

€ 13,30
Bonaparte marshmallows

€ 6,00
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BORGO MOLINO
GIFTBOX
BASIC

PREMIUM

Borgo Molino Ciari Pinot Grigrio
Borgo Molino I Scuri Pinot Nero
x
11 lekkernijen

Borgo Molino Motivo Prosecco Brut
Borgo Molino Ciari Pinot Grigio
Borgo Molino I Scuri Pinot Nero
x
11 lekkernijen

€ 46,00

€ 57,50

Borgo Molino
Motivo Prosecco Brut

Borgo Molino
Ciari Pinot Grigio

Borgo Molino
Scuri Pinot Nero

DOC PROSECCO

DOC VENEZIA

IGT TRE VENEZIA

100% Glera

100% Pinot Gris

100% Pinot Noir

Schitterende strogele kleur en een
fijne en persistente bubbel. Een zuiver,
aangenaam fruitig boeket, dat doet
denken aan appels en perzikbloesem.
De smaak in de mond is aangenaam
droog en harmonieus. Uitstekend als
aperitief, goed te combineren met
antipasti en hapjes met vis.

Een strogele kleur, een bloemige en
aangename geur die doet denken
aan wilde bloemen. De smaak is zeer
harmonieus. Het is een uitstekende
begeleider van visgerechten en
soepen.

Robijnrode wijn. Fijn en elegant boeket
dat doet denken aan framboos, aardbei en rozenblaadjes. Harmonieuze
smaak, persistent en droog aan het
einde. Aanbevolen bij geroosterd wit
vlees, klein wild en rijpe kazen.

11 lekkernijen
Salamiworst 100g
Cantuccini 100g
Toast 100g
Tagliatelle Tomaat 300g
Bakbroodmix Mediteriaans 350g
Tapenade rood 130g
Pesto groen 130g
Popsnack kaas 120g
Chips zeezout 90g
Pizza snacks 85g
Serranoham 50g

Een heerlijke selectie lekkernijen
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FAMIGLIA OLIVINI
GIFTBOX
BASIC

PREMIUM

Famiglia Olivini Lugana
Famiglia Olivini Il Guardiano
x
11 lekkernijen

Famiglia Olivini Lugana brut
Famiglia Olivini Lugana
Famiglia Olivini Il Guardiano
x
11 lekkernijen

€ 52,00

€ 71,00

Famiglia Olivini
Lugana Brut

Famiglia Olivini
Lugana

Famiglia Olivini
Il Guardiano

DOC LUGANA

DOC LUGANA

IGT BECANO BRESCIANO

100% Trebbiano

100% Trebbiano

Barbera, Groppello, Marzemino,
Sangiovese

Zachte strogele kleur, fijne en blijvende
bubbels, sterke geuren van tropisch
fruit en delicate bloemen. Fris, hartig
en tegelijkertijd romig en vol. Ideaal als
aperitief, maar eigenlijk geschikt voor
tijdens de hele maaltijd. Een uitstekende combinatie met warme en koude
voorgerechten.

De wijn is strogeel van kleur, met
groenige reflecties en wordt
gekenmerkt door elegante geuren,
aangenaam fruitig en intens, met
delicate citrustinten. Het is een frisse
en smakelijke wijn, vol van smaak, met
een aangename afdronk. Ideaal voor
aperitieven en vis- en groentegerechten, of al begeleiding bij wit vlees en
kalfsvlees.

Zeer levendige paarse kleur, bijna violet. Een intens fruitige neus met vooral
rood fruit, waaronder wilde bessen.
Een goede fluwelen en harmonieuze
textuur en structuur in de mond. Komt
mooi tot zijn recht bij vleesgerechten
of harde kazen.

11 lekkernijen
Salamiworst 100g
Cantuccini 100g
Toast 100g
Tagliatelle Tomaat 300g
Bakbroodmix Mediteriaans 350g
Tapenade rood 130g
Pesto groen 130g
Popsnack kaas 120g
Chips zeezout 90g
Pizza snacks 85g
Serranoham 50g

Een heerlijke selectie lekkernijen
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SERRANO
& LOPEZ
DE HARO
GIFTBOX
BASIC

PREMIUM

DELUXE

Rioja Blanco Barrica
Rioja Crianza
x
Serrano

Rioja Crianza
Rioja Reserva
x
Serrano

2x Rioja Reserva
x
Serrano

€ 47,00

€ 51,00

Lopez de Haro
Rioja Blanco Barrica

Lopez de Haro
Rioja Crianza

Lopez de Haro
Rioja Reserva

DO RIOJA

DO RIOJA

DO RIOJA

100% Viura

85% Tempranillo
10% Grenache
5% Graciano

87% Tempranillo
13% Garnacha

2 maanden rijping op houten vaten.
Een complexe, strogele wijn. Een neus
van rijp fruit, met opvallende tonen van
dadels en banaan in combinatie met
de nuances van hout. Fris en vlezig
in de mond, eindigend met een lange,
evenwichtige en aangename nasmaak.
Heerlijk in combinatie met gevogelte,
zalm en kruidige gerechten.
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€ 54,50

18 maanden houtlagering. Een intense
kleur en een aangenaam aroma van
vooral rijp fruit. In de mond is de wijn
zacht, expressief en elegant. Hij combineert heel goed het fruitig karakter
met de houttoets van het vat waardoor
hij perfect in balans is. De druiven zijn
afkomstig uit verschillende wijngaarden van de Rioja Alta. Combineer
deze wijn met gegrild vlees, gekruid
varkensvlees, gemarineerde kip of
gegrilde groenten.

Deze wijn bekomt een robijnrode kleur
door de evolutie. In de neus komen
aroma’s van rood fruit, specerijen, leder
en een lichte toets van eik. In de mond
ontplooit zich de complexiteit van de
wijn en aroma’s van rood fruit, vanille
en kruiden. Hij eindigt zeer aangenaam
met een zekere volheid. Combineer
met een hartelijk gerecht, wild, stoverij,
grillades of harde kazen.

Serranoham
INCLUSIEF
MES EN HAMKLEM
Serranoham is een rauwe ham,
oorspronkelijk afkomstig uit het
bergachtige Andalusië. Hier wordt
de gezouten ham gedroogd in de
berglucht. Vandaar de term serrano:
serrano,-a is Spaans voor berg,
gebergte. Nadat de verse ham in een
pekelbad met kruiden heeft gelegen,
rijpt hij zo’n 9 maanden in een ruimte
waar de temperatuur langzaam
toeneemt tot 30 graden. Tegelijkertijd
neemt de vochtigheid af, waardoor
de hammen uitdrogen. Deze ham is
tevens rijk aan ijzers & eiwitten en is
vetarm.
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CHAMPAGNE
MANDOIS

Champagne
Mandois
Brut Origine

Champagne
Mandois
Blanc de Blancs
1er Cru

IN ETUI
AOP CHAMPAGNE
40% Chardonnay
30% Pinot Meunier
30% Pinot Noir
Deze licht goudgele assemblagecuvée heeft een rijke
schuimlaag en aroma’s van rijp fruit en noten van linde.
Het grote percentage oplegwijnen dat voor deze wijn
gebruikt is, geeft deze laag gedoseerde Brut Origine de
duidelijke Mandois-stijl in de natuurlijke expressie van het
terroir. Steeds dezelfde kwaliteit dankzij eeuwenoude
kennis. Een grote complexiteit dankzij drie jaar rijping in
de fles. In de aanzet ontwikkelen zich rijke, warme
aroma’s en noten van licht geroosterde honing.

IN ETUI
AOP CHAMPAGNE
100% Chardonnay
Schitterend en helder goud met rijke bubbels. Deze
subtiele cuvée ontwikkelt aroma’s van citrusvruchten,
met name ananas, abrikozen en perziken. De soepele
aanzet in de mond wordt gekenmerkt door een grote
mineraliteitdie afkomstig is van de kalkrijke ondergrond
en eindigt met een romige en lichtelijk vanillehoudende
Champagne. Lekker als aperitief of bij zeevruchten.

Champagne
Mandois
Brut Zero
IN ETUI
AOP CHAMPAGNE
40% Chardonnay
30% Pinot Meunier
30% Pinot Noir
Deze Champagne met een diepe en zeer intense kleur
geeft een gejodeerde, rokerige neus. De aanzet in de
mond is vrij levendig en ontwikkelt een grote mineraliteit
met een voortdurende evolutie in het glas. In de afdronk
vinden we aroma’s van pruimen. Deze zero dosage
heeft 5 jaar gerijpt sur lies. Lekker bij een knapperige
zonnevis of een mix van seizoensgroenten.

€ 28,15

€ 27,70

Champagne
Mandois
Brut Rosé
Grande Réserve

Champagne
Mandois
Clos
Mandois

IN ETUI
AOP CHAMPAGNE
60% Pinot Noir
30% Chardonnay
10% Pinot Meunier

IN ETUI
AOP CHAMPAGNE
100% Pinot Meunier

€ 22,75

FLES
GELEVERD
IN ETUI

Champagne
Mandois
Blanc de Noirs
IN ETUI
AOP CHAMPAGNE
100% Pinot Noir
De belofte van een
gastronomische Champagne.
In de neus vinden we aroma’s
van kersen in eau de vie en
steenvruchten die kenmerkend zijn voor Pinot.
De rijke en volle mond onthult gepeperde en
gekonfijte fruitaroma’s die het mooie evenwicht
van de vintage bevestigen en die het mogelijk
maken om hem te laten uitblinken tijdens
de hele maaltijd. Zeker een Champagne

€ 28,15
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Champagne de Gourmandise!
In de neus tonen van kleine rode vruchten (zure
kersen, wilde aardbeien, granaatappels). Een volle
mond meT aroma’s van rijpe kersen. De zoetheid van
deze cuvée geeft perfect uitdrukking aan de delicate
stijl van onze grote reserve rosé. Lekker als aperitief
of in combinatie met desserts met rode vruchten.

		
€ 26,90

een unieke “after dinner”champagne.
De Clos Mandois heeft een kleine oplage van 4912
flessen, een lagere dosering en een rijping in eikenhouten
vaten. In de neus aroma’s van gekonfijt fruit en honing,
die evolueren naar aroma’s van brioche en toast. Romig
in de mond. In de minerale afdronk ontwikkelen zich
aroma’s van pruimen die doen denken aan de stijl van
zeer oude Cognacs. Serveer hem op een iets hogere
temperatuur om de aroma’s mooi tot uiting te laten komen.

€ 114,90
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ULTIMATE
PROVENCE

CHEERS
COUPE’TJE
UP

from apero
till night
through
all seasons

Coupe Up
6 STUKS
Verras je gasten
met een origineel
coupe glas en breng
de UP beleving naar
een nog hoger niveau
€ 8,25

De schoonheid van deze wijn strekt zich uit van de fles tot de
inhoud en biedt een palet van intense aroma’s die gedurfde
fruitige en bloemige tonen onthullen, en een prachtige
citrusachtige frisheid die de geest van het landgoed
weerspiegelt.
Een frisse wijn met een hoge zuurtegraad ideaal voor
foodpairing, maar ook een rondheid die maakt dat hij perfect
is om op zichzelf te genieten. Perfect om zowel overdag of ‘s
avonds te drinken - de ultieme wijn voor elke gelegenheid.

Ultimate Provence UP
Rosé
AOC CÔTES DE
PROVENCE
30% Cinsault
30% Grenache
30% Syrah
10% Rolle
UP biedt een palet van intense aroma’s die toetsen van rijpe citroen
en exotisch fruit onthullen, vermengd met krachtige florale noten. In de
mond is deze rosé op zijn mooist en onthult het een ongelooflijke frisheid,
onderstreept door kruidige tonen van witte peper.
Ultimate Provence Rosé is een echte passe-partout wijn. Het is de ideale
wijn voor tijdens een picknick, maar werkt ook goed als begeleider bij een
BBQ. De kruidentonen zijn een perfecte aanvulling op gegrild vlees en
zeevruchten. Ook lekker als aperitief met Franse charcuterie.

0,75l
Magnum 1,5l
Jéroboam 3l
Mathusalem 6l
16

€ 16,45
€ 37,20
€ 81,90
€ 252,00

75 cl

150 cl

300 cl

600 cl
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CHAMPAGNE
CARBON
wanneer
het net
wat meer
mag zijn

Champagne
Carbon
Brut

Champagne
Carbon
Blanc de Blancs

Champagne
Carbon
Rosé

AOP CHAMPAGNE

AOP CHAMPAGNE

AOP CHAMPAGNE

50% Chardonnay
25% Pinot Noir
25% Meunier

100% Chardonnay

50% Chardonnay
25% Pinot Noir
25% Meunier

Een atomair ballet, een lichaam van uitzonderlijk
geraffineerde bubbels begint zijn frenetieke dans. Een
aanhoudend, romig schuim verwelkomt de nieuwkomers op een bruisend, knallend feest. De bleke
gouden kleur kondigt een overgang aan naar een
boeket in een tijdloze lofrede. De complexe neus fluistert van witte perziken en gepocheerde peren, verse boter, witte bloemen, en kruidige noten. Een golf
van geroosterde brioche en een vleugje citrusfruit
bevestigen de elegantie van deze buitengewone
Brut champagne. De aanzet van aanval is prachtig,
en wordt dan vol, rijk en gul. Onderscheidend karakteristiek: voluptueus, met een aangename zuurheid.

Ten eerste, met zijn prachtige, aanhoudende kroon van
bubbels, als een donzige, delicate sluier. De licht gouden
kleur is een stralende entree. De aanzet is smachtend
rond, fluweelzacht en harmonieus. De champagne
maakt gebruik van een palet van smaken in een strikt
georchestreerd spel van evenwicht. Geen uitbundige
bruisen hier, maar eerder een etherische soepelheid
met uiterst fijne, romige bubbels, en heerlijke aroma’s
van geel fruit en noten, opgepept door een noot van
frisheid. Onderscheidend karakteristiek: een gastronomische champagne om te serveren bij de haute cuisine.

De kleur van deze Rosé CARBON is een werk van
haute couture. Een parade van fijne parelachtige
belletjes lijkt zich uit te strekken tot in het oneindige. De
deelnemers volgen elkaar op in een lange, gestileerde
draad tot aan de oppervlakte. Een prachtige, hardnekkige omhulsel van schuim boven in het glas. De
neus is zeer aromatisch, met een bonte verzameling
van rood fruit, een royale snede van aardbeien, frambozen, kersen, dan bloemige tonen met toetsen van
viooltjes en lila. Frisse, fruitige smaken komen naar
voren op een goed uitgebalanceerd gehemelte. Onderscheidend karakteristiek: zijn pittige voorjaarsfrisheid.

0,75l
Magnum 1,5l
Jéroboam 3l
Sleeve
Ontdek Champagne Carbon, en overstijg het conventionele.
Carbon Champagne is dé must have onder de champagnes.
Haar naam verwijst naar het materiaal waaruit deze iconische
fles gemaakt is. Geen massaproductie, maar volledig
handwerk waarbij voor elke fles 21 stappen nauwkeurig
doorlopen worden.
Wie liefhebber is van de autosport en luxueuze auto’s heeft
misschien ooit al gehoord van Champagne Carbon.
Van 2017 tot 2019 was Carbon de officiële sponsor van F1,
waar het grotere publiek er voor het eerst kennis mee maakte.
Nu ook bekend met een partnership met het exclusieve
automerk Bugatti.
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0,75l
Magnum 1,5l
Sleeve

€ 152,90
€ 274,40
€ 748,00
€ 68,60

€ 186,00
€ 329,80
€ 93,40

Champagne
Carbon
EB01

Champagne
Carbon
Orange

AOP CHAMPAGNE

AOP CHAMPAGNE

90% Chardonnay
10% Pinot Noir

71% Pinot Meunier
27% Chardonnay
2% Pinot Noir

Het maakt ten volle gebruik van de lange tijd doorgebracht in onze kelder (degorgement in 2018). Een mooie
harmonie tussen enkele zeer frisse aroma’s (dankzij de
Chardonnay) en meer complexe die verschenen tijdens
het rijpingsproces proces. Onderscheidend karakteristiek: de aanzet in de mond is precies, ruim en evenwichtig.

Een intense en gulle neus, boeiend met noten die een
mooie rijpheid tonen. Een mooie fruitige en kruidige aromatische diepte gekenmerkt door honing, geroosterd
brood en gestoofd fruit. Een evenwichtige en dicht gehemelte met een gulle waaier van smaken. Zijn romige
en frisse bruisen onthult een zekere onstuimigheid die
de cuvée begeleidt tot aan de delicaat zure afdronk.

0,75l

€ 209,10
.

0,75l

€ 195,90

0,75l
Magnum 1,5l
Sleeve

€ 231,50
€ 433,90
€ 81,90
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SKY HIGH
MAGNUMS
Geleverd in
originele
feestverpakking

Champagne
Drappier
Carte d’Or Brut
AOC CHAMPAGNE
75% Pinot Noir
15% Chardonnay
10% Pinot Meunier
5% gerijpt in grote eiken
vaten gedurende 12 maanden.
Een fruitige, droge champagne.
Deze cuvée is de ware expressie van de Drappierstijl.
Een rijke champagne die opent met aroma’s van steenvruchten zoals witte perzik. Een vleugje kruiden kondigt
een krachtige en complexe mond met een zachte nasmaak van kweepeer aan. Ideaal als aperitief. Serveer
hem aan tafel bij vlees, vis of kaas.

Magnum 1,5l

LePlan-Vermeersch
GT-G IBOU

Château La Marzelle
Saint-Emilion
Grand Cru

SUZE LA ROUSSE
AOP VILLAGE

AOC SAINT-EMILION

100% Grenache
Het wijnhuis LePlan-Vermeersch
zet in het kader van zijn reeks
‘LePlan Art’ de GT-Grenache
2019 Magnum Ibou Limited in
de rekken. Het etiket is de
tekening ‘Orkest 1956’ van internationaal designer en
ontwerper Paul Ibou. Droog, full bodied, oaked. Combineer met vlees, stoofpotjes, gegrilde kipgerechten

Magnum 1,5l

€ 46,30

Prachtige Saint-Emilion gemaakt
door de Belgische familie Sioen.
Tweede wijn van de Château La
Marzelle Grand Cru Classé.
Smaken van zwart fruit, kruiden, laurier, koffie, zoethout.
Versmolten tannines die heel elegant en soepel zijn, verfrissende zuren, middellange finale.

Magnum 1,5l

Bricco Maiolica
Pensiero Infinito
Chardonnay

DOCG AMARONE DELLA
VALPOLICELLA

100% Chardonnay

50% Corvina, 20% Rondinella,
20% Corvinone, 5% Molinara,
2,5% Oseleta, 2,5% Turchetta
Rijping gedurende 24 maanden in
Franse eiken vaten en 6 maanden
in de fles. Donker robijnrood
van kleur. Zachte tonen van rijp
rood fruit, hints van specerijen en leer, vol, omhullend,
zacht, van zeldzame elegantie en lange persistentie.
Ideaal bij wildgerechten, paardenfilet en een heerlijke
begeleider van belegen kazen of aan het eind van de
maaltijd.

€ 70,25

DOC LANGHE
Intens gele kleur met gouden
reflecties. Intensief aroma met hints
van tropisch fruit en vanille. Fruitig,
elegant en persistent van smaak.
Uitstekend met schelpdieren, rijpe
kazen, droge desserts en de klassieke Piemontese bonet.

Magnum 1,5l

€ 91,70

Cordero
San Giorgio
Fredo Barbera
Riserva
DOC OLTREPÒ PAVESE
100% Barbera
Ongeveer 10 maanden in Franse
eiken barriques en nog eens 10
maanden in 25hl vaten. Daarna
volgt een rijping van ongeveer 6
maanden in de fles alvorens de
wijn wordt vrijgegeven.
Intens robijnrode kleur. De neus
wordt uitgedrukt met intense aroma’s van rijp
fruit, waaronder de overheersende kersen, bramen
en pruimen, en met een bloemig boeket van viooltjes
en een delicate kruidigheid. De smaak is gestructureerd en complex, met een lange afdronk die in
evenwicht wordt gehouden door een frisse zuurgraad.

Magnum 1,5l
20

€ 105,30

€ 63,70

Corte Figaretto
Amarone Valpo
Brolo

Magnum 1,5l

Merlot
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc

€ 60,35
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PANETTONE
GIFTBOX

BEPI TOSOLINI

COCKTAIL TIME
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GIN

GRAPPA

Bepi Tosolini

Bepi Tosolini

Gin T
x
2x Fever Tree Mediterranean Tonic

Grappa Smoked
x
Panettone Most

€ 52,50

€ 84,50

LIQUORE

AMARO

Bepi Tosolini

Bepi Tosolini

Limone Spezieria
x
Montelvini Promosso Frizzante

Amaro
x
Panettone Most

€ 33,00

€ 61,50
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RIEDEL
PERFORMANCE
Riedel Performance

Riedel Performance

Riedel Performance

€ 45,45

€ 45,45

€ 45,45

Riedel Performance

Riedel Performance

€ 45,45

€ 45,45

Champagneflute
set 2 x 37,5cl

Met drie generaties ervaring in het creëren van
functioneel ‘grape varietal specific’ glaswerk, is
RIEDEL Performance het resultaat van de 10e
en 11e generatie Georg en Maximilian Riedel’s
drive om voortdurend te verbeteren wat eerder is
gekomen.

Pinot Noir
set 2 x 83cl

Riesling
set 2 x 62cl

Cabernet/Merlot
set 2 x 83cl

Deze technologisch geavanceerde collectie is de
eerste RIEDEL-serie met kelken met een lichte
optische impact. Gedetailleerd onderzoek door de
familie RIEDEL, gericht op het verbeteren van de
organoleptische wijnervaring, bracht aan het licht
dat het vergroten van het binnenoppervlak van het
glas een positief effect had op de perceptie van het
bouquet en de smaak van de wijn.

Een must-have
glascollectie
voor alle
wijnliefhebbers
Riedel Marne

Riedel Amadeo

€ 98,35

€ 288,45

Decanter 1,9l
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Chardonnay
set 2 x 72cl

Decanter 1,5l
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VINO
VOUCHER

U geeft
toch ook
een extraatje
met de
feestdagen?
26

We bieden u onze Vino Vouchers aan.
U kan als bedrijf genieten van extralegale voordelen die een
gunstig effect hebben bij de RSZ en de fiscus. Cadeaus mag
u namelijk als werkgever bij bepaalde gelegenheden geven
aan uw personeel. Zolang dit cadeau maximaal €35 per
jaar per werknemer bedraagt, is dit vrijgesteld van RSZ en
bedrijfsvoorheffing. Indien de werknemer één of meerdere
kinderen ten laste heeft, kan u als werkgever per kind nog eens
€35 geven.
Bronvermelding: Made in Limburg
Onze Vino Vouchers zijn beschikbaar in onze Vinostores
en op onze website.
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Michèle Baeten
0495 21 35 93

Brecht Vanhoef
0494 15 94 87

Philippe Thijs
0473 40 89 78

Weertersteenweg 181
B-3680 Maaseik
+32 (0) 89 56 75 15
vinostore@baetenvinopolis.be

Hasseltweg 39
B-3600 Genk
+32 (0) 89 30 85 41
brecht@baetenvinopolis.be

Gerard Jehoelstraat 3
B-3941 Hechtel-Eksel
+32 (0) 11 18 75 62
vinohouse@baetenvinopolis.be

www.baetenvinopolis.be

