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Beste wijnliefhebber,
De feestdagen komen er weer aan, daarom lijsten we u enkele 'feestwijnen' op in diverse prijscategorieën.
Ook voor je eindejaarsgeschenken ben je bij ons aan het juiste adres. U kan uw bestellingen voor de
feesten en cadeaus doorsturen via ons e-mailadres.
ESD-Wijnen proeven op de kerstmarkt in Meise
Je kan ons een bezoekje brengen op onze stand op de kinderkerstmarkt in Meise op 14 december tussen
17u30 en 21u. Hier kan u een selectie van onze wijnen ook proeven per glas, indien u iets specifieks wenst
te proeven, graag op voorhand een seintje, dan voorzien wij dit ook speciaal voor u die dag.
FOOD PAIRING: WELKE WIJN SERVEER JE BIJ JE MENU?
Stuur ons uw feest-menu door of breng het mee, we zoeken samen naar de beste food pairing binnen uw
budget. Met al uw vragen kan u terecht via mail info@esdwijn-id.be
ESD-Wijn-ID geeft foodpairing tips op de radio
Op 16 december kan je tussen 13 en 16u een interview beluisteren met onze sommelier Els op de lokale
Radio Moetoen. Deze is te beluisteren in de regio Vilvoorde op 105.7 FM en in de ruime regio Kampenhout
op 107.7 FM. De luisteraars kunnen ook hun menu doorsturen om hun gepaste wijnen aanbevolen te krijgen.
Onder alle inzendingen worden ook een paar flessen wijn verloot. Deze vragen mogen voor de gelegenheid
gestuurd worden naar erikmoetoen@gmail.com en worden in de tweede helft van december beantwoord in
het programma van Erik. Uiteraard krijgen de mensen ook hun antwoord via mail teruggestuurd.
WIJNWEETJE: Is een Magnum fles beter?
Met de grootte van de fles verschilt de ratio lucht/vloeistof. Deze is meestal optimaal bij een magnum (fles
van 1,5 liter). In kleinere flessen, zoals een piccolo van 200 ml of een demi-bouteille van 375 ml, oudert de
wijn wat sneller dan in een standaardfles van 75 cl. Voor magnums en jeroboams (flessen van 3 liter) geldt
het omgekeerde: de wijn of zeker de champagne blijft hierin langer fris en jong. Het heeft allemaal te maken
met de invloed van zuurstof. Hoe minder zuurstof de fles binnen kan dringen des te lager de snelheid
waarmee de wijn oxideert. Een magnum staat gelijk aan twee flessen. Goedkoper is het niet altijd maar wel
leuk om mee uit te pakken op een avondje met vrienden, maar voor een intiem feestelijk moment misschien
toch net iets teveel. Wie nog groter wil gaan kan uitpakken met een Jerobaum van 3 liter of Methusalem van
6 liter.
Deze vaak indrukwekkende fles kan een leuke meerwaarde zijn voor de feesten of een leuk geschenk!
Informeer ons naar de beschikbaarheid, want op = op.
Hieronder de grotere maten in ons aanbod:
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FEESTWIJNEN = MOUSSERENDE WIJNEN
Hieronder vermelden wij de prijzen per fles. Promo 11+1 nog niet verrekend.
Tip: Kijk voor nog meer top-wijnen in onze geschenkenkatalogus.
- TIP: Bernard Massard Signature Edition (Luxemburg): 14 euro - 5+1! (op=op)

Deze Bernard Massard 'Signature Edition' is een wijn waarvan er een beperkt aantal flessen aangeboden
wordt en waarvan het etiket door zes kunstenaars gepersonaliseerd is. Hier werden maar 25000 flessen van
gemaakt in 6 verschillende ontwerpen. Wij hebben de laatste flessen aan deze uitzonderlijke prijs (op=op).
Aanbevolen winkelprijs 14 euro/fles. Nu aan 5+1= 11,67/fles. Wat leuk is: als je een doos koopt van 6 dan
heb je de 6 verschillende ontwerpen in je bezit. Leuk om te schenken met de feesten!
Onze andere Mousserende wijnen: Geen feesten zonder bubbels!
- Cava Rigol (Spanje): 9,50 euro
- Cava Torre del Gall (Spanje): 11,50 euro (ook in Rosé)
- Cremant d'Alsace Kuehn: 14,75 euro
- Cremant de Loire Henri Grandin: 17 euro 10+2!
- Grandin Brut Cuvée de Reserve: 13 euro 10+2! - Magnum: 26 euro
- Prosecco Bedin Treviso (Italië): 10 euro - Magnum: 20,50 euro
- Prosecco Bosco del Merlo (Italie): 13,50 euro - Magnum: 29,75 euro (ook in Rosé)
- Spumante Bedin David Brut Millesimato Rosé (Italië): 11 euro
- Bernard Massard Cuvée de l'Ecusson Brut (Luxemburg): 15 euro 10+2! - Magnum 30,50 euro
- Champagne Breton & Fils: 21 euro
- Champagne Breton & Fils Blanc des Blancs: 22 euro
- Champagne Taittinger Brut Reserve: 42 euro 10+2! - Magnum: 86,75 euro
- Champagne Taittinger Brut Reserve Rosé: 52,75 euro 10+2!
- Champagne Taitinger Nocturne 'City Lights': 44 euro
- Champagne Taitinger Nocturne Rosé 'City Lights': 55 euro
- Champagne Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2006: 141 euro
- Champagne Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2006 Rosé: 174 euro
Voor meer info van deze en al onze andere wijnen verwijzen we u graag naar onze facebookpagina waar u in
onze foto-albums de foto's van de wijnen kan terugvinden met telkens een woordje informatie. Klik hier voor
onze pagina op Facebook.
EINDEJAARSGESCHENKEN
Kijk ook in onze geschenkencatalogus voor meer ideetjes voor uw kerst en nieuwjaarscadeaus.
Niet enkel wijnen maar ook likeuren en kaarsen van ons eigen ambachtelijk kaarsenatelier behoren tot de
mogelijkheden.
EINDEJAARSGESCHENKEN VOOR BEDRIJVEN
Bedrijven: voor uw eindejaarsgeschenken ontvangen we u graag bij ons voor een private wine-tasting zodat
we de juiste wijnen kunnen kiezen voor uw klanten. Kan u hier geen tijd meer voor vrijmaken? Stuur ons uw
budget per klant en wij sturen u een persoonlijke offerte op maat. Ook gepersonaliseerde etiketen met uw
logo behoren tot de mogelijkheid! Wees er wel tijdig bij, wegens de grote vraag rekenen wij 1 tot 2 weken
levertermijn.

*********************************
VRAGEN?
Voor meer info van al onze wijnen verwijzen we u graag naar onze facebookpagina waar u onder onze foto-albums de
foto's van de wijnen kan terugvinden met telkens een woordje informatie. Klik hier voor onze pagina op Facebook.
Met al uw vragen en bestellingen kan u terecht via mail info@esdwijn-id.be of via uw persoonlijk contact.
In principe zijn de wijnen na afspraak op te halen, contacteer ons in verband met eventuele leveringsvoorwaarden.

________________________________________________________________________
ESDWIJN-ID is een dynamisch team dat de ambitie heeft om lekkere wijnen aan te bieden of voor te stellen op een
vernieuwende manier. Zo kan u bij ons o.a. terecht voor:
Persoonlijk advies bij uw gerechten binnen uw budget
Een wijnproeverij bij u thuis voor u en uw vrienden - ook leuk als teambuilding of verjaardagsfeestje
Een origineel en lekker geschenk
Bij ons vindt u lekkere wijnen (al vanaf +- 5 euro/fles) uit de belangrijkste wijnstreken van o.a. volgende top-domeinen:
Bernard Massard (Luxemburg), Kuehn (Frankrijk), Brown Brothers (Australië), Barons de Rothschild Lafite
(Frankrijk/Chili/Argentinië), Villa Maria (Nieuw Zeeland), Enate (Spanje), Paladin / Bosco del Merlo (Italië),
Fontanafredda (Italie), Bertani (Italië), Laroche (Frankrijk, Zuid-Afrika), Champagne Taittinger (Frankrijk), Gerard
Bertrand (Frankrijk), Errazuriz (Chili) e.v.a...
Verenigingen: ook voor jullie etentjes zitten jullie bij ons aan het juiste adres. Maak een afspraak, proef uit ons ruim
aanbod gastronomische wijnen aan interessante voorwaarden. Bovendien verzorgen wij indien gewenst uw drukwerk
van de menukaarten, of zorgen wij voor de glazen in bruikleen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info via mail:
info@esdwijn-id.be.
Meer info over onze wijnen posten wij regelmatig op Facebook
Leveringsvoorwaarden: In principe zijn de wijnen na afspraak op te halen, contacteer ons in verband met eventuele
leveringsvoorwaarden.

PS. Stuur deze brief gerust door aan je kennis-wijnliefhebbers.
Met vriendelijke groeten,
Het ESD WIJN-ID team

ESD WIJN-ID
Pater Pirelaan 8
1860 Meise
www.esdwijn-id.be
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