
DOE ER NU UW VOORDEEL MEE!
Beste wijnliefhebber,

Deze maand staat grotendeels in het teken van het mooie Chileense wijnhuis Viña Errázuriz. 
Maar voordat we naar Chili afreizen willen we u eerst kennis laten maken met een zachte, frisse, witte 
wijn uit de heuvels van Orvieto in Italië.  Al sinds 1880, toen Luigi Bigi dit wijnhuis stichtte is de naam Bigi 
onlosmakelijk verbonden met Orvieto en deze jarenlange ervaring proeft u terug! 

Onze reis vervolgt naar Sicilië waar de eigengereide eilandbewoners zich niet laten beperken door de 
wetgeving die gekoppeld is aan DOC’s. Het is de smaak die telt! Laurent Bernard de la Gatinais is een 
gepassioneerd wijnmaker die zich vooral richt op terroir. Wij kozen voor de Nero d’Avola omdat deze wijn 
het authentieke karakter van Sicilië weerspiegelt.

Bigi Vigneto Torricella Orvieto Classico 2013     
DOC Orvieto Classico

Harold Hamersma geeft deze wijn een 8+ in zijn DGH’15.
Een elegante witte wijn met een bleekgele kleur. In de geur treft u 
tonen van meidoornbloesem en amandelen. In de mond is de wijn 
mooi afgerond en zacht, met levendige aroma’s van perziken en ook 
hier vindt u de karakteristieke amandeltoets terug.

Rapitalà Nero d’Avola 2013    
IGT Terre Siciliane 
De kleur is diep robijnrood. De geur laat merken dat het hier om zondoorstoofd 
fruit gaat; naast warme geuren van rijpe druiven ook een hint van gedroogde 
zuidvruchten. De smaak biedt krachtige aroma’s van bramen, zwarte kersen 
en pruimedanten, terwijl de finale heel lang blijft nazinderen. Een stoere maar 
toegankelijke wijn.

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.

Per fles:  7,45        dus slechts  6,2110+2

Per fles:  8,95        dus slechts  7,4610+2

10+2

Voor alle wijnen uit deze brief geldt 12 halen 10 betalen, u ontvangt dus 2 flessen van ons om niet!

Uiteraard stellen wij u 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 post of geef uw 
bestelling per telefoon of email aan ons door!

Met vriendelijke groet,

NAN wijnen, Sjaak Nan, Ria Timmer, Loek Timmer

 ‘1870’ Red Blend 2010 
Rapel Valley

Deze blend is gecomponeerd van maar liefst vier verschillende 
druivensoorten, te weten: cabernet sauvignon (55%), syrah (25%), malbec 
(15%) en cabernet franc (5%).       
De levendige purperen kleur wordt verkregen door de lange inweking. De 
twaalf maanden rijping op Frans eikenhout geeft de wijn diepgang en een 
intense lange afdronk. Deze wijn is nu na 5 jaren rijping perfect op dronk, 
maar kan ook gerust nog een jaar of twee verder rijpen.

Carmenère Single Vineyard 2012 
Aconcagua Valley

Violetrode wijn. Aroma’s van donker fruit, zoete specerijen en zwarte 
peper. Het palet laat intense smaken naar voren komen zoals geroosterde 
paprika, sojasaus en bosvruchten met wat lichte tabak en grafiet. De 
zoetige tannines zijn mild en rijp en de aanwezige zuren zorgen voor een 
wijn die lang goed blijft in de fles.

Per fles: 15,95        dus slechts  13,2910+2

Per fles: 19,95        dus slechts  16,6310+2

Kunt u niet kiezen uit de wijnen van deze Wijnbrief, 
maak dan gebruik van het Proefpakket!  U ontvangt in totaal 12 flessen. 

Het Proefpakket bevat de volgende wijnen:
2 x Bigi Orvieto Torricella (wit)

2 x Rapitalà Nero d’Avola (rood)
2 x Errázuriz Estate Sauvignon Blanc (wit)

2 x Errázuriz Estate Chardonnay (wit)
2 x Errázuriz Estate Carmenère (rood)

2 x Errázuriz Estate Cabernet Sauvignon (rood)
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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



10+2 Sauvignon Blanc 2014    
Aconcagua Valley

Licht groengele kleur. Elegante neus met 
veel tropisch fruit, grapefruit. De smaak 
is verfrissend met mooie zuren en een 
expressief karakter. Hints van tomatenblad 
en kruiden zorgen voor een mooie balans 
tussen fruitigheid en kruidigheid. Fijne, 
nadrukkelijke afdronk. 

Chardonnay 2013 
Casablanca Valley

Rijpe peren- en appelaroma’s versmelten met tonen 
van tropisch fruit. De houtlagering voegt daar een 
subtiele toets van vanille en toast aan toe. In de mond 
is de wijn vol en rond met een mooi evenwicht tussen 
fruit en botertonen.

Carmenère 2013
Rapel Valley

Diep paarsrode wijn. Aroma’s van nootmuskaat en 
rode peper met lichte geuren van viooltjes en zoete 
specerijen. Het intense palet heeft soepele, vriendelijke 
tannines en een plezierige zurigheid die leidt tot een 
verfrissende afdronk.

Cabernet Sauvignon 2013 
Maipo & Aconcagua Valley

Dieprood. Wijn met een mooie balans tussen vers 
fruit en tonen van de eikrijping. Geuren van taartjes 
en zoete kersen en subtiele bosvruchten en ook een 
lichte toets van toast. Dit komt ook in het palet weer 
terug. Medium-bodied wijn met verfijnde tannines, 
levendig karakter en een sappige smaak vol met 
verfrissende zuren.

Per fles:  9,95        dus slechts  8,2910+2

Carmenère 2012
Aconcagua Valley

Mooie, diepe paarsrode kleur. In de neus ontvouwen zich 
geuren van zoete specerijen, wat chocolade, gevolgd door 
donker fruit, zwarte peper, geroosterde paprika en zwarte 
olijven. Smaakvol en intens palet met tonen van koffie 
door de houtrijping. Gebalanceerde structuur met stevige, 
zoetige tannines en verfrissende zuren die het tot een 
uitstekende bewaarwijn maken. 

Chardonnay 2013 
Aconcagua Costa

Strogele kleur met zacht gouden tinten. Levendige aroma’s 
van vers tropisch fruit zoals ananas en mango met subtiele 
tonen van citrusfruit. Romig en vol. Levendige zuren mooi 
gecombineerd met een ferme structuur en subtiele hout- 
en toasttonen. Rijp en krachtig met een goede lengte. Een 
ideale chardonnay waar menig wijnbouwer uit Bourgogne 
jaloers op zou zijn. 

Per fles: 15,95        dus slechts  13,2910+2
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De prijzen gelden per fles en zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Aanbod geldig onder voorbehoud van drukfouten. 

Proefdoos

Kunt u niet kiezen uit de wijnen van deze Wijnbrief, maak dan gebruik 
van het Proefpakket!
U ontvangt in totaal 12 flessen. Het Proefpakket bevat de volgende 
wijnen:

2 x Bigi Orvieto Torricella / 2 x Rapitalà Nero d’Avola / 
2 x Errázuriz Estate Sauvignon Blanc
2 x Errázuriz Estate Chardonnay / 2 x Errázuriz Estate Carmenère / 
2 x Errázuriz Estate Cabernet Sauvignon

Normaal € 112,40 nu voor € 87,40.

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, gratis
vanaf 24 flessen.

Bezorgadres:……………………………

Telefoon nr:……………………………….

E-mail: ……………………………………..

NAN wijnen  
Antwoordnummer 3093 
1000 SN Amsterdam



P
roefdoos

Italië 

Normaal      

x 12 fl. Bigi Vigneto Torricella Orvieto Classico 2013 (wit)

x 12 fl. Rapitalà Nero d’Avola 2013 (rood) 

x 12 fl. Sauvignon Blanc Estate 2014 (wit) 

x 12 fl. Chardonnay Estate 2013 (wit) 

x 12 fl. Carmenère Estate 2013 (rood)

x 12 fl. Cabernet Sauvignon Estate 2013 (rood)

x 12 fl. Chardonnay MAX Reserva 2013  (wit)

x 12 fl. Carmenère MAX Reserva 2012 (rood)

x 12 fl. 1870 Red Blend 2010 (rood) 

x 12 fl. Carmenère Single Vineyard 2012 (rood) 

Van            Voor    

Italië 
€   7,45

€   8,95

€   9,95

€   9,95

€   9,95

€   9,95

€  15,95

€  15,95

€  15,95

€  19,95

03.01

03.02

€   6,21

€   7,46

€   8,29

€   8,29

€   8,29

€   8,29

€  13,29

€  13,29

€  13,29

€  16,63

€ 112,40 €   87,40
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Viña Errázuriz  

Estate Series 

03.03

03.04

03.05

03.06

MAX Reserva

03.07

03.08

Specialties

03.09

03.10

Proefdoos

x  1 doos à 12 flessen (z.o.z. voor inhoudspecificatie)   

   

03.11
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