
Beste wijnliefhebber,

Juli, de vakantiemaand bij uitstek! Vandaar dat de voorzijde van deze wijnbrief in het teken staat van betaalbare 
wijnen van Le Picoulet om lekker van te genieten bijvoorbeeld bij de BBQ, op uw balkon of terras. Het zijn 
alle drie lekker ongecompliceerde wijnen, van uitstekende kwaliteit. Een open karakter met een toegankelijke 
smaak. Dé perfecte huiswijnen dus.

Op de achterzijde van deze brief verwennen wij u met drie uitgesproken wijnen van het Oostenrijkse wijnhuis 
Jurtschitsch. U wacht er als trouwe klant waarschijnlijk al weer op. De aanbieding van de top wijnen van Les 
Romains. De belangstelling voor de nieuwe oogst Les Romains rosé en wit is altijd, evenals de vraag naar de 
fenomenale 2011 rouge, erg groot. Bestel dan ook vandaag nog zodat u gegarandeerd kunt profiteren van de 
aantrekkelijke kortingen en cadeaus.

2013 Le Picoulet Sauvignon Blanc (wit)       
IGP Pays d’Oc
Strogeel, fonkelend helder. Heerlijk en gul geurend naar kruisbes en buxus. 
Het verhemelte wordt verwend met gul en fris fruit. Uitermate dorstlessend 
en verkwikkend fris. 

2013 Le Picoulet Syrah Rosé (rosé) 
IGP Pays d’Oc
De violette kleur is kenmerkend voor de syrah druif. De geur is rijk aan klein 
rood bosfruit met tonen van rijpe bosaardbeien. De mond geniet van sappig 
en gul fruit. Fris en dorstlessend, een modern licht aperitief. 

SUCCESVOLLE KWALITEITSWIJNEN VAN LE PICOULET, 
JURTSCHITSCH ÉN HET BEFAAMDE LES ROMAINS!

Bij 12 flessen

Bij 24 flessen

Bij 48 flessen

€ 4,95
€ 4,75
€ 4,45

Uiteraard stellen wij u op vrijdag en zaterdag in de gelegenheid om de 
wijnen uit deze wijnbrief te proeven indien u dat wenst. Laat deze kans 
niet voorbij gaan en doe de bestelkaart  vandaag nog op de bus of bel 
uw bestelling aan ons door!

Met vriendelijke groet,

NAN wijnen  

Sjaak Nan, Ria Timmer, Loek Timmer

2013 Le Picoulet Merlot (rood)  
IGP Pays d’Oc
Fonkelend kersenrood van kleur. Een gulle en uitnodigende geur van 
zwarte kersen en gedroogde pruimen. Soepel en romig van smaak met een 
fluweelzachte en zuivere finale. 

Per fles € 5,45 

Per fles € 5,45 

Per fles € 5,45 

Nan wijn en relatiegeschenken    
Valeriusstraat 88 (hoek Emmastraat)  
1071 MN Amsterdam
T. +31 20 662 38 97
F. +31 20 679 72 42
E. info@nan-wijn.nl
www.nan-wijn.nl

Openingstijden:  
Ma: 14-18u  
Di/Wo: 10-18u  
Do/Vr: 10-19u  
Za: 10-18u



2013 Little J Grüner Veltliner (wit)   Per fles: € 9,95  
Langenlois, Kamptal
De ‘instapwijn’ van dit domein, maar voor een ‘Little J’ brengt de wijn wel verrassend veel smaak.  Het is een levendige, 
tintelfrisse wijn, sappig en delicaat met een vleugje witte peper. Ideaal voor een warme zomerdag bij wit vlees of bij 
voorgerechten zoals salades. 

2013 Jurtschitsch Grüner Veltliner Stein (wit) Per fles: € 13,95 
Langenlois, Kamptal
Het vakmanschap spat hier van af. Heldere, verfrissende wijn met wat specerijen afkomstig van de vulkanische, 
granieten ondergrond en een wat peperige toon die typerend is voor de Grüner Veltliner.  Alleen druiven van de hoger 
gelegen wijngaarden werden geselecteerd voor deze karakteristieke wijn. Combineert mooi met gegrilde visgerechten. 
Kan nog bewaard worden tot 2018.

2011 Jurtschitsch Zweigelt (rood)   Per fles: € 13,95  
Langenlois, Kamptal
Elegante wijn gemaakt van 100% zweigelt druiven. Mooie tonen van rijp rood fruit met finesse en bomvol rood sap. 
Heerlijk om licht gekoeld te drinken! Een uitstekende begeleider bij kalfsvlees, gevogelte en zomergroenten en Salade 
Landaise.

De drie broers (Edwin, Paul en Karl) Jurtschitsch vervullen al meer dan 
tien jaar een voortrekkersrol in Langenlois/Kamptal. Of het nu gaat om 
milieubewuste wijnbouw, roestvrijstaal of eiken barriques in de kelder, 
malolactische gisting, er is geen thema wat deze mannen niet vroegtijdig 
herkend en onderzocht hebben. 

Inmiddels is het familiebedrijf doorgegeven aan de jongere generatie,  
Alwin en Stefanie Jurtschitsch. Zij hebben wijnervaring opgedaan over de 
hele wereld o.a. in Nieuw-Zeeland en Australië, maar ook in Frankrijk. De 
opgedane ideeën en ervaringen gebruiken ze nu ook in Kamptal. Een eerste 
stap was de omschakeling naar biologische teelt van de wijngaarden van het 
familiebedrijf. Dit alles met veel gevoel en respect voor de familietraditie. 

Bij  6 flessen

Bij 12 flessen
€ 8,95
€ 8,45

Zet- en drukfouten voorbehouden. Actie geldig zolang de voorraad strekt of tot 4 weken na uitgifte van deze folder. U mag alle bestelde 
flessen bij elkaar tellen voor het behalen van de kwantumkorting van de afzonderlijke wijnen.

Bij  6 flessen

Bij 12 flessen
€ 12,95
€ 11,95

Bij  6 flessen

Bij 12 flessen
€ 12,95
€ 11,95

Edwin, Paul en Karl

Alwin en Stefanie

OOSTENRIJKSE TOP-WIJNEN!



Les Romains; 
onverslaanbare 
kwaliteit/prijs verhouding!

2013 Les Romains Rosé Saignée (rosé)   
«kakelvers & verbluffend lekker»
De wijngaard-meester van Les Romains, Nicolas 
Ramond,  gebruikt alleen de allerbeste druiven voor het 
samenstellen van de vaten rode wijn. Tijdens dit proces 
wordt een minimale hoeveelheid sap afgezonderd en van 
deze most maken ze een knisperend en stuivende rosé. 
Heerlijk en verkwikkend met een fruitrijk bouquet van 
bosvruchten en sappige kersen. De perfecte rosé, gewoon 
als aperitief of als dorstlessende terraswijn, maar ook 
perfect als begeleider van tapas, vis- en pastaschotels, 
lichte vleesgerechten, gegrilde vis van de BBQ. 

Per fles: € 8,95

Nicolas Ramond,
wijngaard-meester

Bij 12 flessen € 8,45 incl. gratis wijnkoeler

Bij 24 flessen € 7,95 incl. 1 Magnum  Les Romains Rouge 

Bij 48 flessen € 7,45 incl. 2 Magnums Les Romains Rouge 

Bij 96 flessen € 6,95 incl. 4 Magnums Les Romains Rouge 

Van de proeftafel

In de wijngaard van Les Vignes des Deux Soleils vindt een uniek fenomeen plaats. De 
wijngaard ligt bezaaid met grote witte kiezels. Deze kiezels absorberen gedurende 
dag de warmte van de zon en geven deze warmte gedurende de nacht weer af. Dit 
bijzondere proces vormt de basis van deze fabuleuze wijnen. 

Onze rode wijn allocatie bij dit mooie wijnhuis verschaft ons het recht op een 
schaarse partij van de nieuwe oogst rosé, de: 

 
 
Uiteraard hebben wij deze partij direct gereserveerd. Deze onweerstaanbaar goede en stuivend frisse rosé is 
uitermate geschikt voor deze zomer, maar zeker ook voor het na-zomer seizoen.  

Bovendien ontvangt u bij afname van minimaal 12 flessen Les Romains Rosé een fraaie, instant wijnkoeler gratis, 
zolang de voorraad strekt!

Behalve de nieuwe rosé oogst 2013 bieden wij u ook extra korting op de witte en rode wijnen van Les 
Romains. Met als bijkomend extra voordeel: bij elke 24 flessen die u van het wijnhuis Les Romains koopt (u 
mag combineren) ontvangt u van ons een Magnum Les Romains Rouge 2011 cadeau (ter waarde van 
€ 24,95). Koopt u 48 flessen in totaal dan ontvangt u zelfs twee Magnums etc.

Ons advies, profiteer maximaal van dit voordeel van Les Romains en combineer uw bestelling met vrienden 
en familie! Wacht niet te lang en profiteer direct zodat u de kortingen en extra voordelen (zolang de voorraad 
strekt) niet mis loopt. 

Z.o.z. voor nog meer 

aanbiedingen van Les 

Romains wijnen, en 

combineren mag! 

Bij elke 24 flessen ontvangt 

u een MAGNUM Les 

Romains Rouge 

cadeau!

« ROSÉ SAIGNÉE 2013 »



Zet- en drukfouten voorbehouden. Actie geldig zolang de voorraad strekt of tot 4 weken na uitgifte van deze folder. 
U mag alle bestelde flessen bij elkaar tellen voor het behalen van de kwantumkorting van de afzonderlijke wijnen.

2013 Les Romains Blanc (wit) Per fles:  € 8,95
«een sensationele smaaksensatie»
Deze Cuvée blanc wordt gemaakt van de twee edelste witte druivensoorten, de strak adellijke 
frisse chardonnay en de aromatische en vol fruitige viognier. Het geheim van deze knisperende, 
fris fruitige wijn is de vroege botteling, waardoor er een unieke smaaksensatie ontstaat met  
sappig, kersvers en explosief fris fruit. 

2011 Les Romains Rouge (rood)      
«een majestueuze nieuwe oogst»
Deze majestueuze wijn is vertroeteld op de beste kwaliteit 
Frans eikenhouten barriques van 225 liter en is gemaakt 
van de klassieke Bordeaux druivensoorten. Merlot 
aangevuld met een deel cabernet sauvignon. De smaak 
is rijk geconcentreerd met sappig fruit, vriendelijke frisse 
zuren en gedistingeerde, fluweelzachte tannine en een 
rijke en zalvende complexiteit met een ongekend lange 
afdronk. Een exceptioneel lekker glas, dat doet denken aan 
Pomerol! Nu al goed op dronk en ontwikkelt de komende 
jaren nog verder. Houdbaar tot ± 2021.

2010 Les Romains Black Label Cuvée Réservée (rood)    Per fles: € 11,95
op=op: laatste flessen van de mooie oogst 2010! 
De wijn is diep donkerrood, bijna zwart van kleur en heeft een geurig bouquet barstensvol cassis 
en ander rood fruit. Gemaakt van met name cabernet sauvignon druiven. De satijnzachte tannines 
en het palet met mokka en een vleugje vanille zorgen voor een lange afdronk. Nu perfect op 
dronk en eventueel te bewaren tot 2018.

Bij 12 flessen € 8,45
Bij 24 flessen € 7,95 incl. 1 Magnum  Les Romains Rouge 

Bij 48 flessen € 7,45 incl. 2 Magnums Les Romains Rouge 

Bij 96 flessen € 6,95 incl. 4 Magnums Les Romains Rouge

Bij 12 flessen  € 8,95 
Bij 24 flessen  € 8,45 incl. 1 Magnum Les Romains Rouge 

Bij 48 flessen  € 7,95 incl. 2 Magnums Les Romains Rouge

Bij 96 flessen  € 7,45 incl. 4 Magnums Les Romains Rouge 

Bij 144 flessen € 6,95 incl. 6 Magnums Les Romains Rouge

   

Bij 12 flessen € 10,95 
Bij 24 flessen €   9,95 incl. 1 Magnum Les Romains Rouge 

2011 MAGNUM 

Les Romains Rouge (rood)

Bij iedere aankoop van 24 

flessen van het wijnhuis 

Les Romains ontvangt u 

1 Magnum Les Romains 

Rouge 2011 t.w.v. 

€ 24,95 cadeau 

(u mag ook combineren). 

Uiteraard is deze Magnum ook 

los te verkrijgen.

Per fles: € 9,95 



Proefdoos

Kunt u niet kiezen uit de wijnen van de wijnbrief en de editie Van de 
Proeftafel, maak dan gebruik van de proefdoos aanbieding! U ontvangt 
12 flessen in totaal : 2x Le Picoulet Sauv. Blanc, 2x Le Picoulet Syrah 
Rosé, 2x Le Picoulet Merlot, 1x Little J Grüner Veltliner, 1x Grüner 
Veltliner Stein, 1x Zweigelt, 1x Les Romains Rosé Saignée, 1x Les 
Romains Blanc, 1x Les Romains Rouge.
Normaal € 98,40, nu voor € 85,00

De prijzen gelden per fles en zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Aanbod geldig onder voorbehoud van drukfouten. Leveringen gebeuren franco vanaf 24 flessen.

Afzender: Valeriusstraat 88 (hoek Emmastraat)1071 MN Amsterdam

Ja, ik maak graag gebruik van uw aanbieding!

Hoe kunt u bestellen?

• Per mail: het volstaat om het bestelnummer 
  en de hoeveelheid flessen te mailen naar
  info@nan-wijn.nl
• Per telefoon: geef uw bestelling telefonisch     
  door op +31 20 662 38 97
• Per post: stuur deze bestelkaart in een        
  ongefrankeerde envelop naar 

De bestelde wijnen:
 
worden door mij afgehaald

worden door u bij mij thuisbezorgd

Bezorgadres:……………………………

Telefoon nr:……………………………….

E-mail: ……………………………………..

NAN wijnen  
Antwoordnummer 3093 
1000 SN Amsterdam



Normaal      bij 12  bij 24      bij 48      

x 12 fl. 2013 Le Picoulet Sauvignon Blanc (wit)   

x 12 fl. 2013 Le Picoulet Syrah Rosé (rosé)

x 12 fl. 2013 Le Picoulet Merlot (rood   

Normaal      bij 6 bij 12     

x  6 fl. 2013 Little J Grüner Veltliner (wit)

x  6 fl. 2013 Grüner Veltliner Stein (wit)

x  6 fl. 2011 Jurtschitsch Zweigelt (rood)

LE PICOULET

Normaal      bij 12  bij 24      bij 48      bij 96     bij 144        

x 12 fl. 2013 Les Romains Rosé Saignée (rosé)

x 12 fl. 2013 Les Romains Blanc (wit)  

x 12 fl. 2011 Les Romains Rouge (rood)

x   1 fl. 2011 Les Romains Rouge MAGNUM (rood)

x 12 fl. 2010 Les Romains Black Label (rood)   

€   5,45

€   5,45

€   5,45

€   9,95

€ 13,95

€ 13,95

€   8,95

€   8,95

€   9,95

€ 24,95

€ 11,95

€  4,95

€  4,95

€  4,95

€   8,95

€ 12,95

€ 12,95

€  4,75

€  4,75

€  4,75

€   8,45

€ 11,95

€ 11,95

€  4,45

€  4,45

€  4,45

7.01

7.02

7.03

7.04

7.05

7.06

7.07

7.08

7.09

7.10

7.11

7.12 x 1 proefdoos, à 12 flessen. 
Z.o.z voor inhoudspecificatie

Normaal      NU                 

€ 98,40 € 85,00

PROEFDOOS

JURTSCHITSCH 

LES ROMAINS

€   8,45

€   8,45

€   8,95

€ 10,95

€   7,95

€   7,95

€   8,45

€ 10,95

€   7,45

€   7,45

€   7,95

€   6,95

€   6,95

€   7,45 €   6,95

Bij elke 24 flessen Les Romains ontvangt u een Magnum Les Romains Rouge cadeau! 
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