Verras die persoon met een topwijn in cadeauverpakking
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Neem contact op met MiBa dranken voor alle mogelijkheden,
Meijelseweg 23a, 5725 BA Heusden (gem Asten) contact ons via info@mibadranken.nl

witte wijn

Sauvignon Blanc
- Wit droog - Een droge
witte wijn met een
mooi aroma van witte
bloemen en een lange
nadronk.

Johannes Egberts
Spätlese - Wit zoet Een zachte zoete wijn
met een indruk van
perzik, vlierbloesem
en peer.

Terre de Ausine
Merlot - Rood Een soepel en
gemakkelijk te
drinken Merlot met
een fijne smaak.

Terre de Ausine
Grenache - Rose Een zeer fruitige,
zalmrose wijn voor
de zomerse dag of
als aperitief drankje.

rosé

rode wijn

Romarion Viogonier
Romarion Chardonnay
Terre de Ausine
- Wit droog - Zacht, vol
- Wit droog Chardonnay
en rond, maar ook fris Charmante witte wijn en - Wit droog - Een droge
witte wijn met een
sappig fruit, beetje bloe- wit fruit in het aroma.
mooi aroma van witte
mig met zoete noten
Volle smaak, breed en
bloemen en een lange
van oranje Bloessem
zacht met een vleugje
nadronk.
kamperfoelie in de finale.

Romarion Merlot
- Rood - Heerlijk vol
en rond mondgevoel,
afgerond met soepele
tannine.

Romarion Pinot Noir
- Rood - Rond en licht
mondgevoel, frisse
groene fruit tonen met
een vleugje rozemarijn.
Perfect om te combineren met wit vlees
en kaas.

Romarion Cabernet
Sauvignon - Rood Dieprode, aromatische
rode wijn met in de
mond vooral cassis
en framboos. Heerlijk
rijpe tannines na. Mooi
bij varkensgebraad,
Hollandse biefstuk, of
bij lasagne.

bubbels
Hugo Prosejito
Cava Masia De La Luz
Originale Prosecco Brut - Wit bubbels Wit bubbels De aanblik van de fijne
Een heerlijk fris licht en parelsnoer in de mousse
trendy aperitief!
maakt je al blij, gevolgd
door frisse en zuivere
geuren.

Alle combinaties mogelijk.
Wij helpen u graag bij het kiezen van het juiste geschenk.

