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CHAMPAGNES 

Champagne Taittinger, Brut Réserve Giftbox

Een discrete champagne voor kenners: briljante strogoudkleur, mooi schuim gevormd met fijne belletjes. Zijn neus van fruit 

(perzik) bloemen (meidoren) met een vleugje honing en gebak is fijn en elegant. In de mond is hij fris, fijn met een lange 

afdronk.

Prijs per fles in giftbox: 43,42€     

Champagne Taittinger, Nocturne "City Lights" 43,84€     

Deze Taittinger Nocturne is een uitzonderlijke sec champagne. Hij is gemaakt van de Chardonnay, Pinot Noir en Pinot 

Meunier. De uiteindelijke blend bestaat uit meer dan 35 "crus" uit diverse verschillende oogsten van perfect gerijpte druiven. 

Men laat de wijn gedurende 4 jaar ouderen op gist alvorens hem te doseren, Lichtgele kleur met zachte flonkeringen met 

belletjes die een tere ketting vormen, heerlijke geuren van witte bloesem en rijp fruit met hinten van gele perzik en gedroogde 

abrikozen. De eerste indruk van de smaak is zacht en heel fris. Geuren die doen denken aan rozijnen en fruit in siroop voeren 

de boventoon. De afdronk is lang en zacht met een aangenaam geurig zoetje. Al met al een rijpe, volle krachtige wijn van een 

intense zachtheid, tederheid en passie. Nocturne, de verfijnde champagne voor een succesvolle avond!

Champagne Taittinger Nocturne Rosé "City Lights" 52,50€     

Een blitse en hippe fles, dé feestfles bij uitstek. En rosé getint bovendien op basis van 70% pinot noir en meunier, subtiel 

aangevuld met 30% chardonnay.   Een levendige rosé kleur, fijne belletjes, uitbundige neus met tonen van rood fruit en 

patisserieroom, veel smaak, breed gestructureerd, knappe frisheid en zelfs een verfijnd bittertje op het einde.
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Bosco del Merlo Prosecco in geschenkdoos 15,45€     

Prijs magnum 150 cl 30,75€     

Grandin Brut Cuvée de Réserve, Crément de Loire, Frankrijk 16,20€     

geschenkdoos 1,25€       

Pink Elephant Sparkling 9,50€       

Deze mousserende rosé-wijn heeft zachte fijne belletjes met heel wat aardbeienaroma's met een kruidig toetsje. Ideaal voor 

ieder seizoen. En bovendien doneert de maker per fles een bedrag aan het behoud van de olifant.

FRIZZO Hugo Bio White - Elderflower, Fleur de Sureau & Lime 8,00€       

FRIZZO Hugo Bio White - Elderflower, Fleur de Sureau & Lime
Hugo Bio en Hugo Bio Rosé zijn twee nieuwe producten in België. Een heerlijk verfrissende cocktail op basis van vlierbloesem, 

citroen cocktail en biologische wijn. Een heerlijk aperitief, fris en licht in alcohol (5,9%).

Combineer 1 fles wit en rosé 16,00€     

DIGESTIEVEN

Limoncello, Pallini, 1 fles 70cl + 2 glaasjes, Italië 18,61€     

Deze lekkere Limoncello is verkrijgbaar in een luxepack met daarbij 2 bijpassende 'glaasjes' van echte Italiaanse Deruta-

keramiek, waarin deze heerlijke drank uit Rome nog lekkerder smaakt

Porto Barros Tawny 10 Years Old in étui

Porto Barros is bekend geworden door zich als prestigemerk te onderscheiden op het gebied van kwalitatief erg goede 

Portwijnen.  De druiven voor de Barros Port komen uit de Quinta de S.Luiz wijngaarden, gelegen in de Douro. Deze 

wijngaarden worden beschouwd als één van de meest representatieve in de Douroregio. Mooie robijnrode kleur met paarse 

nuances. Zacht boeket van rood fruit,mooi gestructureerd met een lange aromatische afdronk.

Porto Barros 10 jaar met etui of kist (+ 3,45 €) 23,00€     

Barros Late Bottled Vintage 2013 22,00€     

Frisse fruitige Prosecco met aroma`s van appel, peer en citrusfruit. Zacht en fris van smaak met belletjes die smelten op je 

tong. Een super aperitief wijn en goed te combineren met lichte- visgerechten en salades. Het wijnhuis heet Bosco del Merlo, 

vernoemd naar de bossen rondom het gebied waar de druiven groeien. 

Deze crément is volgens de méthode traditionnelle gemaakt, vóór de champagnerechtszaak beter gekend als de méthode 

champenoise. De tweede natuurlijke gisting verloopt in de fles. De wijnen rusten gedurende 12 maanden "sur lattes" bij 12° C. 

De remuage gebeurt in giro-paletten en de wijn wordt gedegorgeerd door bevriezing van de het halsdepot.
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Apart of in combinatiepakket:

Olio di Olivo Ardoino Fructus (50 ml), Italië

Deze extra vergine olijfolie van de olijfolie producent Ardoino is het resultaat van een zorgvuldige selectie van extra vergine 

olijfolie koudgeperst met een lage zuurgraad. Een lekker licht en fruitige achtersmaak behoort tot deze fantastische olijfolie. 

Deze olie is een van de beste Italiiaanse olijfoliën. Heeft een groen gouden kleur en fruitige smaak. Met deze olie bereid je 

heerlijke vlees- en visgerechten. Ook is deze olie heerlijk bij brood en salades. Of gewoon lekker over de pasta. 

14,81€     

Château des Eyssards "Cuvée Flavie", Saussignac (Semillon‐Sauvignon), Frankrijk 15,10€     

Deze zoete witte wijn, cépage van Semillion en Chenin past perfect met fois gras, fles van 50 cl

WIJNEN

Enkele aanbevelingen, maar vraag gerust naar eigen smaak of keuze:

Domaines Baron de Rotschild-pakketten

Argentijns pakket: Amancaya en Aruma

In 1998 kwam het partnerschap tussen de Domaines Barons de Rothschild en de familie Catena tot stand. De bedoeling was 

een wijn te creëren afkomstig van twee families, Catena en Rothschild, van twee wijnculturen, de Argentijnse en de Franse en 

twee druiven, de malbec en de cabernet-sauvignon. Caro is zo ontstaan met de twee eerste letters van de twee families. Van 

hieruit worden o.a. deze 2 wijnen gemaakt. Aruma en Amancaya.

100 % Malbec: "Aruma" betekend nacht in het Quechua Indiaans, indianen van de streek van Mendoza. Deze naam werd 

weerhouden om de diepe donkere nachten van de Mendozastreek. Diepe purperen kleur, neus van fruit naar het dierlijk toe, 

moet wel verlucht worden.

13,39€     

Amancaya van de Argentijnse tak van ons geliefkoosde wijnhuis Lafite van de Baron de Rothschild, die hiermee samenwerkt 

met het wijnhuis Catena, een topper in Argentinië! Dat levert werkelijk een Grande Réserve-wijn op. Diepe purperrode kleur. 

Zeer heerlijke fruitige aroma's, rode en zwarte kersen, pruimen met een toetsje munt en cederhout. Ronde en zachte afdronk 

met gesmolten tanninen. Vanille en Tabac getuigen over zijn lagering op Frans eik. Cabernet Sauvignon + Malbec.

17,54€     

30,93€     

In geschenkdoos: 31,75€     

Chileens Los Vascos pakket, Chardonnay, Sauvignon Blanc en Cabernet Sauvignon

In 1988 kocht Eric de Rothschild het domein van 2200 ha (waaronder 220 ha wijngaarden) aan de familie Eyzaguirre die sinds 

meer dan 2 eeuwen een gedeelte van dit domein bezat. Bewust van de nieuwe internationale dimensie van de wijn, streven ze 

nu naar kwaliteit teneinde van de Los Vascos de "eerste van de eersten" te maken in Chili. 

Deze Chardonnay is heel behaaglijk zonder overdrijving. Een mooie bleekgouden kleur. Een neus 

van zeer aangenaam fruit, zonder overdaad aan hout. Een verfrissende afdronk.

11,50€     

11,50€     

De rode Cabernet Sauvignon is een edele en complexe Chileense wijn. Hij beschikt over een 

delicieuse maar niet extravagante aromatische complexiteit en een houtonderbouw die hem, van alle 

Chileense wijnen, het dichtst in de buurt van Médoc brengt.

11,50€     

Pakket 34,50€     

In kist met deksel Baron de Rotschild 40,25€     
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Loire-pakket
Deze wijnen werden gemaakt in de kelders van Paul Buisse. die bekend staat als één van de betere in het wijngebied 

Touraine. 100% Sauvignon. Het domein Paul Buisse is al meerdere keren gelauwerd met uitzonderlijke vermeldingen. In de 

mooie "oude" fles beschikbaar.

Les Parcelles de Paul Buisse, Touraine Sauvignon
De witte wijn heeft aroma's van witte bloemen, groene appel en witte perzik. In de mond is de wijn levendig en fris. Te drinken 

als aperitief, bij koude visgerechten, schaaldieren, slaatjes, geitekazen....

8,87€       

Chinon rouge "Les Parcelles"

Deze Chinon van de Loire bevat 100% Cabernet Franc. Een mooie intense violetkleur met een neus van violetten en 

frambozen. In de mond zijn de tannines discreet maar aanwezig. Zeer geschikt bij rood vlees, wild en kazen.

11,55€     

Totaal pakket 20,42€     

Zuid-Afrikaanspakket

Deze Zuid-Afrikaanse wijn komt van het wijnhuis OBIKWA. Obikwa is het resultaat van de sensuele harmonie tussen natuurlijk 

design, terroir en een langzaam proces = Zuid-Afrika op haar best! De beste selecties druiven staan garant voor een explosie 

van fruit en structuur. 

Deze chardonnay wijn bevat de subtiele aroma's van peer, perzik, vanille en eik met een kruidige toets. Past perfect bij 

escargots met lookboter, asperges, vis met een roomsaus of pittige gerechten zoals een curry.

6,20€       

Deze chenin blanc is de grootse druivensoort uit de Loire, en wordt zeer veel aangeplant in de Zuid-Afrikaanse wijngaarden. 

Makkelijk te drinken, levendig, fruitig en verfrissend. Drink hem als aperitief of bij garnaalkroketten, mosselen en gevogelte.

6,20€       

De Obikwa is een oud, dapper volk uit Zuid-Afrika. Ze waren ook heel nuchter, net als deze soepele en elegante merlot met 

noten van bramen en vanille afgewerkt met een kruidige toets. Dankzij zijn frisheid past hij perfect bij elk gerecht waar u 

normaal een rode wijn zou verwachten. Vooral heel lekker bij gevogelte, kalfsvlees en rood vlees.

6,20€       

Deze Pinotage, rode wijn, die volgens zijn eigenaar nooit teleurstelt, werd gemaakt van de typische Zuid-Afrikaanse 

druivensoort Pinotage en viel reeds verschillende keren in de prijzen (Decanter, International Wine Challenge ... ). Hij is zacht 

en fruitig en past perfect bij rood en wit vlees, zowel gegrild als geroosterd.

6,20€       

Frans topwijnenpakket

Domaines Gérard 

Bertrand

Château Laville Bertrou, Minervois La Livinière 13,50€     

Domaine de Villemajou, Corbières Boutenac 15,25€     

Château l'Hospitalet Rouge, Coteaux du Languedoc La Clape 15,50€     

"Mijn handtekening, Gérard Bertrand, vertegenwoordigt mijn engagement en de stappen die ik sinds meer dan 20 jaar heb 

gezet, op zoek naar unieke ondergronden van de regio, met een passie en een enthousiasme dat onaangetast blijft. Kwaliteit 

die de pers en internationale wedstrijden steeds onderlijnen. Uitstekende, authentieke, trouwe en innovatie zijn de waarden die 

mijn steeds gidsen in het maken van mijn wijnen.
44,25€     

Spaans Enate-Pakket

De bekendste en betere Chardonnay 234 van Enate: Naast de briljante kwaliteit valt de uitmonstering ook op. Dit is een 

geweldige terraswijn. Rond en fis, met een mooie gouden kleur. Een complexe neus van appel, perzik, venkel en exotisch fruit 

zoals ananas en passievrucht en een "Engels zuurtje ". Fris en fruitig met een mooie zuivere en elegante afdronk. Voor deze 

chardonnay "234" gebruikt ENATE de druiven van slechts één wijngaard, bij het kadaster bekend onder "nr 234", vandaar de 

naam van deze wijn.

11,60€     

Enate Rosado: "De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode". Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions 

League te winnen! Intense neus, zeer fruitig met uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en peper. In de 

mondkrijg we een volle, vlezige wijn met een lange smakelijke afdronk. Ideaal bij pasta's, kip in saus gerechten en soufflés.

9,25€       

De Crianza is rond en weelderig als fluweel… Een flamboyante robijnrode kleur met een neus die zich kenmerkt door aroma's 

van klein rood fruit met veelschakelige kruidentoetsen.

11,00€     

Pakket: 31,85€     

33,75€     

Pakket in Enate-kist 37,60€     
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Voor de liefhebbers van lekkere Barolo's, Barbaresco's en Barbera d'Alba's, Italië

FONTANAFREDDA was eigendom van de eerste Koning van Italië: Vittorio Emanuele, om vervolgens eigendom te worden 

van de eerste bank in de wereld: La Monte di Paschi di Siena. Dit prestigieuze wijnhuis wordt wereldwijd erkend als een van 

de beste ambassadeurs van de wijngaarden van Piemonte. Fontanafredda is eigenaar van het grootste perceel,in een blok, 

gelegen in het hart van de Barolo in Serralunga, met op het domein het enige "kasteel" binnen deze appellatie en unieke 

kelders waar de wijnen langzaam kunnen rijpen. Fontanafredda was en is nog steeds een van de voortrekkers van de Barolo

Deze Gavi di Gavi is één van Italië's meest favoriete witte wijnen.  Uit de Piemonte streek. Deze wijn heeft een volle, delicate 

toets van bloemen en vers fruit, vooral citroen en groene appels. Een aantrekkelijke jonge, droge, frisse uitgebalanceerde wijn. 

Perfect als aperitief, geserveerd met anitpasti of visgerechten.

13,50€     

Deze Raimonda is een lekkere Barbera d'Alba en mede door zijn modern etiket veel gekozen als eindejaarsgeschenk. OP 

plaats 8 in onze top 10 en de 5e best verkochte rode dit jaar. Onverwacht succes, hoewel de wijnen uit Piemonte zitten 

duidelijk in de lift. Fontanafredda maakt ook zeer lekkere Barolo's en is alzo een zeer gewaardeerde speler op de Italiaanse 

wijnmarkt.

14,00€     

Deze Barolo di serralunga is een diep donkerrode wijn, met een bouquet dat een intense, krachtige geur geeft van kruiden, 

rozen, truffel en laurier. FONTANAFREDDA was eigendom van de eerste Koning van Italië: Vittorio Emanuele, om vervolgens 

eigendom te worden van de eerste bank in de wereld: La Monte di Paschi di Siena. De smaak is droog, maar ook fluwelig en 

zacht, heel krachtig en uitgebalanceerd, een prachtige lengte, met fraaie tannines. Rijping vindt plaats gedurende minstens 

twee jaar op grote vaten van Sloveens en Frans eiken. Dit levert een wijn op met complexiteit en elegantie.

37,25€     

Pakket in geschenkkarton: 66,25€     

Biopakket

Jean Bousquet, Argentinië

Torrontes-Chardonnay 
De biologische druiven, 85% torrontes en voor de rest, chardonnay worden in februari met de hand geplukt in de vallei van 

Tupungato op een hoogte van 1200 m. Resultaat: parfums van muskaatdruif met tropische vruchten. Mooi fris in de mond met 

een smaakvolle afdronk. Super als aperitief, maar ook een aanrader bij vistartaar en bij zoete desserts! Een lichte wijn om 

meteen te drinken.

9,75€       

 Chardonnay Réserve
Deze kwaliteitsvolle fijne wijn heeft een frisse geur van citrus en rijp tropisch fruit. Elegant, en perfect uitgebalanceerd. Zuiver 

fruit in de mond, strak en verfijnd met een mooie portie mineraliteit in de afdronk. Past perfect als aperitief, maar ook bij 

gevogelte. Probeer toch ook eens de Oosterse keuken! Bij vis zonder ingewikkelde sausen past deze wijn perfect.

13,25€     

Malbec Réserve
Voor de Malbec liefhebbers: Geweldig, kloek maar elegant. De biologische druiven ; 85% malbec, 5% cabernet sauvignon, 5% 

merlot, 5% syrah worden gevinifieerd en dan 10 maanden op franse vaten verouderd. De zeer donkerkleurige wijn vertoont 

aroma's van pruimen, braambessen, braam- en zwarte bessen, met specerijen, om zwarte peper, verzacht door kaneel, cacao 

en vanille. In de mond is hij zacht, fluweel met een lange smakelijke afdronk.

13,25€     

Pakket: 36,25€     

Pakket in houten kist met deksel "Jean Bousquet" 42,00€     

INDIVIDUELE TOPWIJNEN EN MAGNUMS

Mar de Frades Albariño, Spanje 14,75€     

Deze schitterende wijn met citroen-gele kleur heeft gouden en licht groene limoentonen en toetsen van groene appels. Een 

frisse sensatie in de mond! Nasmaak is een beetje mineraal, met toetsen van gember, lichees en andere exotische vruchten.  

De ideale temperatuur is tussen de 8° en 10° C, maar! Deze wijn heeft een smart label: het blauwe galjoen komt pas te 

voorschijn als de fles de juiste temperatuur haalt, en dus klaar is om te drinken! Een ideale wijn bij vis, zeevruchten, oesters.

Kaefferkopf Grand Cru, Kuehn, Elzas, Frankrijk 14,35€     

Een zeer unieke wijn met kracht en perfectie! Intense aroma's van zeer rijp fruit, gele perziken en abrikoos. Subliem, een 

werkelijke explosie. Verder komen nog exotische vruchten en specerijen. De Elzas Grand Cru Kaefferkopf, 51ste cru is een 

unieke samenstelling van 3 druiven: 60% gewurztraminer met verder riesling en pinot gris.
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Moulin-A-Vent des Hospices, Collin Bourisset, Frankrijk 17,75€     

Deze uitzonderlijke beaujolais is de meest bourgondische van de beaujolais met zijn diepe kersenkleur, zijn intense aroma's 

van rood fruit en bloemen. Het geheel vormt een mooi elegant en verfijnd evenwicht. De fles op zich maakt ook al indruk op 

uw gasten.

Portal da Calçada, Vinho Verde Reserva DOC 8,77€       

Het is in de kelders van Casa da Calçada, een majestueus gebouw uit de zestiende eeuw dat omgebouwd werd tot hotel en nu 

deel uit maakt van de beroemde keten "Relais & Châteaux", dat men in 1917 gestart is met de productie van deze Vinho 

Verde van uitstekende kwaliteit. Het is een witte wijn met fruitige en florale aroma's. In de mond is hij fris, droog en licht. Ideaal 

als aperitief, bij visgerechten en salades ... uitstekende wijn voor bij warm weer!

17,54€     

Geschendoos per 2 flessen 1,55€       

Geschenkdoos in magnum 1,90€       

Sancerre Rosé "Les Grandmontains", Laporte, Frankrijk 18,50€     

Deze lichtgekleurde Sancerre rosé onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke finesse. Rijk fruit ondersteund door terroirtoetsen. 

De wijnen van Domaine Laporte staan op de kaart bij de beste restaurants en zijn enkel verkrijgbaar bij kwaliteitswijnwinkels in 

zowel Frankrijk als daarbuiten. Dat ze met regelmaat worden bejubeld in diverse gidsen en wedstrijden geldt als de kers op de 

taart.

Sancerre  "Les Grandmontains", Laporte, Frankrijk 18,50€     

Dit is een fijne en delicate Sancerre voor echte liefhebbers. Rijp fruit, perfect evenwicht, Een ronde structuur, zo zacht als 

fluweel. Hij geeft een frisse toetsje munt in de mond en heeft een lange en elegante afdronk.

Cruz de Alba Crianza 18,32€     

Deze rode wijn is een romige, maar ook zachte houtgerijpte wijn uit Ribera del Duero. Spanje's beste gebeid voor rode 

kwaliteitswijnen. De handgeplukte Tempranillo druiven komen van meer dan 20 jaar oude stokken. De wijn rijpt 15 maanden 

op nieuw eiken vaten, en 10 maanden op fles. De kersenrode Curs de Alba Crianza heeft in zijn geur aroma's van rijp rood 

fruit, tabak, cederhout, drop en kersenlikeur. De smaak is soepel met zachte tannines, drop en kersen. Heerlijk als aperitief en 

erg lekker bij wildgerechten, lamsvlees, gegrild rood vlees en oude kazen.
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TITULUS Verdicchio dei Castelli dei Jesi D.O.C. Classico, Fazi Battaglia 2 9,19€       

Verpakt in een unieke smaragdgroene amfora fles met een 'Message on the bottle'. 

Deze frisse Verdicchio dei Castelli di Jesi is een schitterende Italiaanse witte wijn. ²naar citrus, perzik, appel, rozen en iets 

kruidig. In de mond is hij verfrissend en vol met veel aroma's van citrus, perzik en groene appel. De lange afdronk is 

uitbundig fris met een klein bittertje. Het Italiaanse wijnhuis Fazi Battaglia staat al meer dan 60 jaar bekend om hun grote 

passie voor wijn. Het historische huis is in 1949 opgericht in de regio Le Marche en vertelt het verhaal van meer dan duizend 

tinten wijn. Het wijnhuis is de bode van de unieke karakteristieke smaken van het terroir en zij brachten in 1953 deze Titulus 

Verdicchio dei Castelli di Jesi in een unieke Amfora fles op de markt. Wereldwijd hét symbool voor Italiaanse klassewijn.

Prijs per fles (magnum): 16,00€     

Curious Donkey

Susumaniello is één van de meest zeldzame, oeroude druivensoorten ter wereld en was tot voor kort bijna uitgestorven. Hij 

staat alleen nog aangeplant in de hak van Italië rond Brindisi in Puglia. Wijnen van deze druif worden vaak gekarakteriseerd 

door een diepe robijnrode tint en aroma's van rode bessen en pruimen. Rijkere, meer geconcentreerde wijnen van deze druif 

bevatten ook pittige, peperige aroma's en smaken van donkere chocolade. De naam Susumaniella is een verbastering van 

"Somariello", wat ezel betekent. Vroeger waren ezels in de regio waar deze druif vandaan komt, het vervoermiddel voor de 

oogst van de wijngaard naar de gistkuip. IGT Salento Salento is een streek in de hak van Zuid-Italië, en ligt in de streek Apulië 

oftewel Puglia. Geen wijn voor ezels!

12,00€     

Barbaresco "Coste Rubin" D.o.c.g., Fontanafredda

Coste Rubin Barbaresco DOCG: Donkerrode wijn met goed ontwikkelde fruitige aromas, kruidig met framboos, rijpe kers, 

toffee and geroosterde hazelnoot. In de mond is het een goed gestructureerde en zachte wijn met geen harde tannines. Deze 

Barbaresco smaakt super bij een goed stuk rood vlees! 33,75€     

Villa Poggio Salvi, Brunello di Montalcino DOCG, Italië 32,00€     

Deze DOCG van Villa Poggio Salvi heeft een mooie neus van gedroogd fruit, pruimen, rijp fruit, leder. De tanninen worden 36 

maanden verfijnd door een lagering in houten kuipen. De naam Villa Poggio Salvi vindt zijn oorsprong in de "vruchtbare 

helling" gaande van de top van Montalcino en die zich uitstrekt naar de Tyreense zee. Voor wie er enige waarde aan hecht 

Robert Parker gaft deze wijn 90/100.

Magnum 79,75€     

In geschenkkarton of houten kist (open of gesloten) - onder voorbehoud van beschikbaarheid kan de verpakking iets wijzigen

geschenkverpakkingen op aanvraag

Vraag gerust naar gepersonaliseerde etiketten (naam, bedrijf, logo, … en wij maken samen een ontwerp)
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Gin G'Vine - geef een originele gin 

Geschenkdoos G'Vine "La Côte" 57,20€     

Gin G'Vine Floraison "Grape Dot pack" 46,33€     

Prijzen ter indicatieve titel en onder voorbehoud van drukfouten en , geldig vanaf 4/12/2017

Contacteer ons vrijblijvend op info@esdwijn-id.be voor kortingen bij aankoop van grotere hoeveelheden

Levertermijn: min. 2 weken
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KAARSEN AL DAN NIET GEPERSONALISEERD

Koffiebonenkaars - bolvorm 6,00€       

Ijskaars - bolvorm op schoteltje 8,00€       

Ijskaars - kleine cylinder met gepersonaliseerde tekst onderaan 13,00€     

Niet-gepersonaliseerd 10,00€     

Ijskaars pyramide - met gepersonaliseerde tekst onderaan 13,00€     

Niet-gepersonaliseerd 10,00€     

Ijskaars vierkant - 11 x 11 cm 21,00€     

Ijskaars cylinder - 11 x 11 cm 19,00€     

Lantaarn vierkant of cylinder  11 x 11 cm met theelichtje 21,00€     

met bijpassende servetten naar keuze

Combineer een kaars met wijn, binnen ieders budget een gepersonaliseerd geschenk
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