Verras uw relaties
Het einde van het jaar is in zicht. Een tijd waarin
u uw relaties kunt verrassen met een prachtig
geschenk. Wijnhuis Machiel heeft een mooie
selectie relatiegeschenken in het assortiment.
Gespecialiseerd zijn wij in het drukken van wijnkisten met uw logo. Dit doen we zelf. In kleine of
grote aantallen kunnen wij u hier mee van dienst
zijn. Tevens kunnen wij de verzending in binnen- en buitenland
voor u verzorgen. En om het
u helemaal gemakkelijk te
maken, onze webshop is
24/7 geopend. Kijk op
www.wijnhuismachiel.nl

Bubbels
voor ieder feest
Bubbels en feest zijn onlosmakelijk verbonden!
Wat is een feest zonder bubbels? Verras uw relaties met heerlijk mousserende wijn of toast met
relaties op een bijzonder moment. Naast champagne zijn er veel andere hippe soorten bubbels,
zoals prosecco, cava en moscato. Voor elk wat wils!

1. Champagne Taitinger Brut • 2. Voga Sparkling Brut • 3. Voga Frizzante Brut

1. Bodegas Piedemonte Crianza 1,5L • 2. Château Beaulieu AC. Côtes de Bourg 1,5L • 3. Château du Grand Caumont AC. Corbières 1,5L

Magnums
groot, groter, grootst
Zo’n ‘magnum-fles’ wordt bewaard voor speciale momenten. Zo blijft u ook bij deze gelegenheden in gedachten van uw relatie! Extra attentiewaarde dus!

1. Piramidekist Domaine Lafage • 2. Sierra Salinas Reserva in luxe houten kist • 3. Les Millaux, drie flessen in mooie houten kist

Traditionele wijnkisten
stijlvol design
Een traditioneel geschenk valt altijd in de smaak. Bij elke gelegenheid past een mooie fles wijn
in een authentieke houten kist!

Bedrukte wijnkisten
Dát mag gezien worden
Bedrukte wijnkisten zijn een leuk geschenk om te geven bij een speciale gelegenheid. Door het
drukken van uw logo geeft u een persoonlijke tint aan de wijnkist. Deze manier van promoten
van uw bedrijf zal zeker worden gewaardeerd. Het drukken van de wijnkisten doen we zelf
waardoor wij u bij kleine en grote aantallen van dienst kunnen zijn.

1. Piramidekist met opdruk • 2. Tweevakskist met opdruk • 3. Eenvakskist luxe met opdruk

Wijnfles met etiket
Een heerlijk visitekaartje
Wijn met een eigen etiket is een uniek relatiegeschenk om uw relaties op een bijzondere manier te verrassen. Wijn met een eigen etiket is leverbaar vanaf 12 flessen in diverse prijsklassen.

1. Rood/wit met eigen etiket in kist • 2. Les Gites rouge met eigen etiket

Giftsets, specials
wijnaccessoires
om weg te geven

1. Hunawihr Pinot Blanc + geschenkverpakking • 2. Glorioso Rioja twee flessen + twee glazen • 3. Wilde Kir royaal + twee flessen Maldini Prosecco

De moderne klant weet wat hij wil en houdt van variatie. Op deze pagina’s treft u daarom een
aanbod van diverse feestelijke geschenkverpakkingen en wijnaccessoires. Het assortiment
bestaat tevens uit lege verpakkingen waardoor u de vrijheid heeft te kiezen welke wijn er in komt. Daarnaast
zijn er ook geschenkverpakkingen inclusief fles.
Zo is er altijd een geschenk dat bij u past!
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1. Dievole
DOC. InTaittinger
hippe wijnkist
2. Boomsma
Jonge Graanjenever
3. Boomsma
Ljouwerter Beerenburg
��Chianti
Champagne
Brut•Réserve
� VOGA
Sparkling in verpakking
�� VOGA• Friz
		
� VOGAmet
Frizromers

Exclusieve port
heerlijk genieten
Port is een klassiek en zeer gewaardeerd cadeau. Verras uw relaties met deze speciale versies,
zoals bijzondere jaargangen, langgerijpte soorten of exclusieve flessen!

1. Krohn Port Vintage 2007 • 2. Krohn Port Vintage 2011 • 3. Krohn Port Vintage 2003 • 4. QRN Vintage Port 2011
5. Krohn Port Tawny in scheepskaraf

Bijzonder gedistilleerd
heerlijk exclusief
Ook het geven van een prachtige zuivere whisky in een leuke verpakking valt altijd in de smaak.
U kunt bij deze bijzondere verpakkingen zelf de inhoud kiezen: whisky, wijn, port of gedistilleerde drank.

1. J.Boomsma Echte oude Genever • 2. Speyburn whisky 10 years Single Malt • 3. Cognac Meynard 1er Cru Cognac
4. Balblair Single alt Scotch Whisky 1997 • 5. Balblair Single Malt Scotch Whisky 2000
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