
From the best land, 
the best wine
Fr
th

2008 Don 
Maximiano 
Founder’s 
Reserve (rood)
Aconcagua Valley

Stephan Tanzer: 
91 punten

2008 KAI 
Carmenère 
(rood)
Aconcagua Valley

Stephan Tanzer: 
92 punten

2008 Viñedo 
Chadwick 
(rood)
Aconcagua Valley

Stephan Tanzer: 
93 punten

Normaal  € 59,95

Normaal  € 85,00

Normaal € 155,00

 9 1
 punten

2008 La Cumbre 
Syrah (rood)
Aconcagua Valley

Stephan Tanzer: 
92 punten

 9 1
 punten  9 0

 punten

 9 6
 punten
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(rood)
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Stephan Tanzer:
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2008 Viñedo 
Chadwick 
(rood)
Aconcagua Valley

Stephan Tanzer: 
93 punten

NoNNNNN rmaal € 59,95

Normaal  € 85,00

Normaal € 155,00

20008808 DDon

2008 La Cumbre 
Syrah (rood)
Aconcagua Valley

Stephan Tanzer: 
92 punten

2008 L C

2008 KAI

2008 Viñed

 punten

Viña Errázuriz Max Reserva

Zet- en drukfouten voorbehouden. Actie geldig zolang de actievoorraad strekt. U mag alle bestelde 
fl essen bij elkaar tellen voor het behalen van de kwantumkorting van de afzonderlijke wijnen. 

Bij 12 flessen € 14,95 Bij 24 flessen € 13,95 Bij 36 flessen € 12,95

Normaal € 15,95

2012 Chardonnay
MAX Reserva 
(wit)  
Casablanca Valley
Het bouquet is rijk 
aan exotische geuren, 
acacia, abrikoos, honing 
en een aangenaam 
spoortje vanille van 
het eikenhout. Ook in 
de mond is deze wijn 
overtuigend rijk aan 
warme smaaktonen. 
Frisse wijnzuren zorgen 
voor een verkwikkende 
en lange fi nale.

2011 Cabernet
Sauvignon MAX
Reserva (rood)
Aconcagua Valley
Expressieve neus met 
aroma’s van vers rood 
fruit en zoete specerijen 
zoals kruidnagel, kaneel 
en nootmuskaat. Lichte 
tonen van Balsamico 
verzorgen een 
uitgelichte complexiteit. 
De verfi jnde tannines 
zorgen voor een 
vriendelijke, fl uwelen en 
mondvullende smaak. 

2011 Carmenère 
MAX Reserva 
(rood)
Aconcagua Valley
Geuren van zoete 
specerijen, wat 
chocolade, gevolgd 
door donker fruit, 
zwarte peper, sojasaus 
en geroosterde paprika. 
Smaakvol en intens 
palet. Gebalanceerde 
structuur met stevige, 
zoetige tannines en 
verfrissende zuren die 
het een uitstekende 
bewaarwijn maken.

Geen 18
Geen alcohol

Normaal  € 59,95

Nu € 49,95

Nu € 75,00

Nu € 125,00

Nu € 49,95 
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Bij 12 flessen € 9,45 Bij 24 flessen € 8,95 Bij 36 flessen € 8,45

Normaal € 9,95

Viña Errázuriz Estate

2013 Chardonnay / 
Sauvignon Blanc Estate (wit)
Central Valley
Knisperend fris met aangenaam tropisch fruit en 
citrus. Toegankelijke smaak met een prachtige 
balans tussen fruit en zuren en een frisse afdronk. 
Ideale witte huiswijn voor veel wijnliefhebbers! 
De 2013 is wel heel erg mooi!

2012 Carmenère / 
Cabernet Sauvignon (rood)
Central Valley
Carmenère in de hoofdrol; het vlaggenschip van 
de Chileense wijn. Rijke kruidigheid van koffi e en 
chocolade, ondersteund door rijpe zwarte bessen 
van de Cabernet Sauvignon. De smaak is krachtig 
maar ook heerlijk soepel en zéér plezierig.

Normaal € 7,45

Bij 12 flessen € 6,95
Bij 24 flessen € 6,75

Bij 36 flessen € 6,45
Bij 48 flessen € 6,25

 Beste wijnliefhebber,
 

2013 Sauvignon Blanc Estate (wit)
Casablanca Valley
Stuivende aroma’s van citrusvruchten, Granny 
Smith en kruisbessen. Heerlijk verfrissend fruit 
in de smaak met een lange en zuivere afdronk.

2012/2013 Chardonnay Estate (wit) 
Casablanca Valley
Zeer geslaagde combinatie van het gebruik 
van stalen vaten (frisheid) en eikenhout 
(romigheid). Prachtige balans in fruit 
(tropisch), zuren (appel) en body (vanille 
en toast).

2011 Pinot Noir Estate (rood)
Elegante neus met geuren van frambozen
en fraai rood bosfruit. Het vriendelijke 
karakter en uitgebalanceerde palet 
vertoont tonen van blauwe bessen en 
fraaie zacht rijpe pinot-aroma’s.
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2010 Errázuriz 1870 Red Blend (rood)
Rapel Valley

Door de lange inweking kreeg deze 
wijn een levendige purperen kleur. 
Deze speciale cuvée, gemaakt van 55% 
Cabernet Sauvignon, 25% Syrah, 15% 
Malbec en 5% Cabernet Franc, heeft 
aangename aroma’s van jong rood 
fruit, milde specerijen en bloemige 

tonen. De wijn heeft een krachtige 
maar elegante structuur. De rijping op 
Frans eikenhout geeft de wijn diepgang 
en een intense lange afdronk. Door 
deze wijn enkele uren vooraf open te 
maken of te decanteren, zal hij zich 
nog fraaier presenteren. 

Bij 12 flessen € 14,95 Bij 24 flessen € 13,95 Bij 36 flessen € 12,95

Normaal € 15,95

ssen €€€€€ 88888 4444455555
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Het wijnhuis Viña Errázuriz behoeft nagenoeg geen verdere uitleg; het
mooiste wijnhuis uit Chili! En niet alleen wij vinden dit, tijdens de Annual
Wines of Chili Awards (AWoCA) behaalde Errázuriz dit jaar de gouden
medaille “Best in Show”, dat onderschrijft onze mening alleen maar.

In deze wijnbrief geven wij u een indruk van een bijzonder fraai deel van het 
uitgebreide assortiment van Errázuriz. De blends, de u welbekende Estate wijnen, de speciale wijn
1870, de MAX Reserva wijnen en uiteraard komen ook de Icoonwijnen aan bod.

Tip! Combineer de diverse wijnen om zo aan de hoogst mogelijke korting te komen! Kunt u niet
kiezen tussen de wijnen uit de wijnbrief, maak dan gebruik van de aanbieding van de proefdoos, zie
antwoordkaart.

Uiteraard stellen wij u op vrijdag en zaterdag in de
gelegenheid de wijnen uit deze folder te proeven indien u
dat wenst. U bent van harte welkom in onze winkel.
Natuurlijk kunt u ook uw bestelling 020 - 662 38 97 of
per mail info@nan-wijn.nl aan ons doorgeven. Of vul de
bestelkaart in en doe hem vandaag nog op de post.

Met vriendelijke groet,

NAN wijnen
Sjaak Nan, Ria Timmer, Loek Timmer

t12
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