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Beste wijnliefhebber,
Pasen in april en meimaand wordt de feestmaand.
Houd de website en onze Facebookpagina zeker in het oog om niets te missen!
.
PROEVEN - OPENFLESSEN - EN KAARSENDAGEN MAART 2018
Je kan een selectie komen proeven op onze open-flessendagen op zondag 25 maart van 14u tot 20u.
Ontdek enkele van onze beste wijnen en profiteer van enkele promo's. Ook deze keer zijn er ook weer enkele nieuwe
wijnen.
Met het vooruitzicht van de feesten die eraan kmen, bieden we u gastronomische wijnen aan zonder astronomische
prijzen. Kies nu al je wijn voor je communiefeest, lentefeest, Pasen, Moeder- en/of Vaderdag. Of gewoon wijn om zelf
te genieten. Voor elk wat wils!
WELKE WIJN SERVEER JE BIJ JE MENU?
Heb je een paasmenu maar twijfels welke wijn te serveren? Een communie- of lentefeest en een budgetvriendelijke
kwaliteitswijn? Stuur ons uw menu en budget door, onze huissommelier zal u graag enkele aanbevelingen doen.
Samen zoeken we naar de beste food-pairing. Contact: info@esdwijn-id.be
PAASPROMOTIES: 10 + 2 gratis
Hieronder vermelden wij de prijzen per fles. Promo 10 + 2 nog niet verrekend - geldig tot 29/03/2018.
Mousserende wijnen: Geen feesten zonder bubbels!
- NIEUW: Grandin Crémant de Loire Brut Millésime: 16,75 Euro

Een heel goede Crémant de Loire van Henri Grandin, waarvan we al jaren de zeer succesvolle Méthode Traditionnelle
aanbieden
- Grandin Méthode Traditionelle - Cuvée de Réserve": 12,97 euro - Magnum: 26,10 euro
- Zibibbo Rosa, Brown Brothers (Australië): 12,65 euro
Witte wijnen:
- NIEUW: Extra Blanc - Gérard Bertrand (Sud de France): 9,87 euro

Deze Extra Blanc is een witte wijn uitzonderlijke onderscheidt zich door de rijkdom en de intensiteit van de aroma's.
Extreem transparante en zuivere witte wijn van Sauvignon Blanc, Vermentino en Muscat om jong te drinken.
Kristalhelder van kleur. Uitbundig geurend naar witte bloesem.
- NIEUW: Château des Eyssards, Côtes de Bergerac Moelleux: 6,62 euro

Een Moulleux -wijn: Mooie strogele kleur. Aroma's van witte bloemen en acaciahoning.
In de mond rijke fruitaroma's van citrus en rijp exotisch fruit. Vol en tegelijkertijd levendig en verfrissend. Koel
geserveerd als aperitief of dessertwijn.
- Château des Eyssards 2016, Bergerac Blanc sec: 6,82 euro
-Viña Real 'Barrel Fermented', Rioja Blanco: 9,99 euro
- Sauvignon Blanc "Estate Series", Errazuriz (Chili): 9,95 euro
- Chardonnay "Estate Series", Errazuriz (Chili): 9,95 euro
Rode wijnen:
- Château des Eyssards Bergerac Rouge: 6,50 euro
- Viña Real 'Barrel Fermented', Rioja Crianza: 10,45 euro - Onze best verkochte rode wijn in 2017!
- Cabernet Sauvignon "Estate Series", Errazuriz (Chili: 9,95 euro
- Carmenere "Estate Series", Errazuriz (Chili): 9,95 euro
TOPWIJN:
- Contino Rioja Reserva: 27,45 euro

Een topreferentie uit de Rioja en internationaal zeer hoog gewaardeerd. Diepe granaatrode kleur. Intense neus van
rood fruit. Aardbei. Kers. Rokerig. Balsemachtige impressies. Smaakvolle en zachte aanzet. Zijdezachte en versmolten
tannines. Prachtige zuren en veel frisheid. Sappig. Klassiek. Met body maar toch toegankelijk.
Bordeaux in the Picture
Château la Grolet, Côtes de Bourg "Biodynamie": 11,97 euro

Biodynamische wijn uit de Bordeaux: Een indrukwekkende Côtes-de-Bourg met veel finesse!
De wijngaarden zijn gelegen op steile hellingen gericht op het zuiden met een klei- en grindbodem. De jonge wijn geeft
aroma's van rode vruchten. Na 5 jaar veroudering krijgen we aroma's van leer en cacao gecombineerd met rood fruit
dat nog steeds aanwezig is. De tannines worden dan zachter en de wijn onthult haar complexiteit. La Grolet behoort tot
de Côtes de Bourg, in het algemeen wijnen met sterke tannines, maar de reacties bij de professionals zijn unaniem: La
Grolet uit zich in een voor deze herkomstbenaming zelden geziene subtiliteit. Ideaal bij gegrild rundsvlees en kazen.
- Château Maucamps, Haut-Médoc Cru Bourgeois Supérieur: 20,26 Euro
Château Maucamps ligt in het zuidelijke gedeelte van de Médoc, in het plaatsje Macau. De wijn heeft een fijne neus
van rood en zwart fruit als bessen en zwarte kersen en een lichte houttoets. De smaak biedt opnieuw rijk rood en zwart
bessenfruit, dat goed harmonieert met de aanwezige, maar soepele tannines, een goede structuur en een elegante
finale.
- Château Grand Bouquey, Saint Emillion: 15,22 Euro
Het wijnbouwgebied Saint-Émilion wordt beschouwd als het summum van fijne, vleiende en fluweelzachte
Bordeauxwijnen. Château Grand Bouquey is precies in de traditie van deze stijl. Gemaakt met Merlot 85% en Cabernet
Franc 15% .
- Château la Forêt, Lalande de Pomerol: 17,33 Euro
80% Merlot , 20% Cabernet Franc en Sauvignon: een klassevolle Lalande-de-Pomerol. Geur: een mooie complexiteit,
rond rijp en sappig . We vonden aroma's van zwarte bessen, bosbessen, bramen, gevolgd door noties van kersen en
pruimen. Na walsen opkomende complexiteit van vanille, zoethout, rook, tabak en chocolade. Op het einde wat
viooltjes, lila en rozen. De smaak: In de mond heeft de wijn een fluweelzachte en romige aanzet. Men vindt de
aromatische complexiteit van de neus terug: Pepermunt, zoethout, viooltjes met fijne, zijdeachtige tannines .
Voldoende lengte, een volle wijn met goede structuur.
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.

GESCHENKEN
Kijk ook in onze geschenkencatalogus voor meer ideetjes voor moederdag, vaderdag, communiefeest, ... enkel wijnen
maar ook likeuren en kaarsen van ons eigen ambachtelijk kaarsenatelier behoren tot de mogelijkheden, ook
gepersonaliseerd.

*********************************
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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