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Beste wijnliefhebber, 

Nan wijn en relatiegeschenken 
Valeriusstraat 88 (hoek Emmastraat) 
I 071 MN Amsterdam 
T. +31 20 662 38 97 
F. +31 20 679 72 42 
E. info@nan-wijn.nl 
www.nan-wijn.nl 

U heeft er een tijdje op moeten wachten, maar inmiddels is de oogst 20 14 van de Les Remains Rose en Blanc 
volop verkrijgbaar. Uw wachten op deze oogst wordt beloond, want niet aileen ons proefpanel was razend 
enthousiast over deze nieuwe oogst, ook het blad W INELIFE heeft de Les Remains Rose uitgeroepen tot 
winnaar in hun rose test (Winelife no. 36 juni/juni 20 I 5). 

De Les Remains Rose is een kwaliteit rose wat je eigenlijk ook direct aan de kleur ziet, de wijn heeft een mooie 
Iicht zalmroze kleur. De manier van wijnbereiding komt grotendeels overeen met die van de top-wijnhuizen 
uit de Provence. De druiven voor deze rose komen uit de koelste delen van de w ijngaard. Bovendien worden 
de druiven ook 's nachts geoogst zodat de knapperige frisheid optimaal behouden blijft. De wijnmaker maakt 
gebruikt van het eigen gewicht van de druiven. Zonder echt hard te persen vangt men het lichtgekleurde sap op 
om dit apart te vergisten. Dit zorgt voor uitzonderlijke en delicate kwaliteit en brengt een ongekende frisheid 
en mooi fruitig bouquet voort! 

Per fles € 9,45 
Bij 12 flessen € 8,95 
Bij 24 flessen € 8,45 
Bij 48 flessen € 7,95 
Bij 72 flessen € 7,45 

Les Romains Rose 20 14 
/GP Pays d'Oc 
Mooie zalmroze kleur en net zo fonkelend helder als 
de nieuwe uitmonstering van de f/es! Stuivende geuren 
van bosaardbeitjes, bessen en sappige kersen voeren de 
boventoon. Deze wijn past uitstekend a/s aperitief of voor 
op het terras, maar past ook uitstekend bij tapas, vis- en 
pastagerechten en Iichte vleessoorten. 

•• 

Les Romains Blanc 20 14 
/GP Pays d'Oc 
Heerlijk onstuimig, jeugdig fruit! Deze wijn heeft de 
perfecte batons tussen de aromatische en fruitige viognier 
en de vol/e, droge chardonnay. Opvallend is dat er na het 
walsen ook een vleugje kruidigheid om de hoek komt 
kijken. Een verleider eerste klas! 

Uiteraard stellen wij u vrijdag en zaterdag graag in de gelegenheid om de wijnen uit deze wijnbrief te proeven. 
Laat deze kans niet voorbij gaan en doe de bestelkaart vandaag nog op de post, of geef 
uw bestelling door per email of telefoon. 

Met vriendelijke groet, 

NAN wijnen, Sjaak Nan, Ria Timmer, Loek Timmer 
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Les Romains Rouge 20 I I I 20 12 
IGP Pays d'Oc 
Deze mojestueuze wijn is vertroeteld op de 
beste kwo/iteit Frans eikenhouten barriques 
en is gemaakt van de k/assieke Bordeaux 
druivensoorten mer/ot en 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. 
Nu a/ goed op drank en ontwikkelt de komende 
jaren nog verder. Houdbaar tot ± 202/. 

Les Romains Black Label 20 I I 
IGP Pays d'Oc 

Per fl es € 9,95 
Bij 12 flessen € 9,45 
Bij 24 flessen € 8,95 
Bij 48 flessen € 8,45 
Bij 72 flessen € 7,95 
Bij 96 flessen € 7,45 

Deze wijn is diep donkerrood van kleur en heeft 
een geurig bouquet barstensvol cassis en onder 
rood fruit Voornamelijk gemaakt van de robuuste 
en krachtige druivensoort cabernet sauvignon. 
De smaak is intens en complex, met een vleugje 
vanille van de houtopvoeding. De satijnzachte 
tannines zorgen voor een lange afdronk en 
maken de wijn uiterst compleet. Let op, laatste 
(lessen von dit prachtige oogstjaar! 

Per fles € II ,95 
Bij 12 flessen € I O, 95 
Bij 24 flessen € 9,95 

Vinhas de Pegoes: Portugees genieten! 
Ten zuiden van de Portugese stad Lissabon, aan de oevers van de Taag, moeten de oude wijnstokken 
worstelen voor voedsel en water. De opbrengst per hectare is hier dus laag, het druivensap krijgt hierdoor 
een hoog gehalte aan geur- en smaakstoffen. Dit proeft u terug in deze wijn. Nu extra voordelig bovendien. 

Vinhas de Pegoes Branco 20 14 
VR Peninsula de Setuba/ 
Een vriendelijke wijn met een buitengewoon aromatisch bouquet. In de 
geur komen we vee/ tropisch fruit tegen zoals mango en passievrucht. In - -
de smaak is naast het verleide/ijk soppig tropisch fruit vee/ frisheid van 
citrusvruchten aanwezig. Lekker a/s terraswijn, maar ook bij frisse sa/odes 
erg geschikt. 

Vinhas de Pegoes Rosado 20 14 
VR Peninsula de Setuba/ 
Deze heerlijke droge rose barst van levendige frambozen, aardbeien en 
sop pig fruit. Heerlijk als aperitief en een perfecte partner bij koud vlees, 
sa/odes en visgerechten. Combineert perfect bij de mediterrane keuken; 
olijven, tapenade, courgettes en aubergines. 

Vinhas de Pegoes Tinto 20 14 
VR Peninsula de Setubal 
Een wijn met enorm vee/ sappig rood fruit, met een aangename kruidige 
nuance, ongetwijfeld te danken aan de inheemse casteloo-druif. Krachtig 
en toch romig zacht, zeer toegankelijk. 

Per fles 5 ,45 Bij 12 flessen 5 ,25 Bij 24 flessen 4 ,95 Bij 48 flessen 4 ,75 
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U mag a ile bescelde flessen bij elkaar tellen voor het behalen van de kwantumkorting van de afzonderlijke wijnen. 
Zet· en drukfoucen voorbehouden.Accie zolang de voorraad screkt of tot 4 we ken na uitgifce van deze folder. 
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Les Romains Per fles bij 12 bij 24 bij 48 b ij 72 

06.0 I D x 12 fl. Les Remains Rose 20 14 € 9,45 € 8,95 € 8,45 € 7,95 € 7,45 

06.02 D x 12 fl . Les Remains Blanc 20 14 € 9,45 € 8,95 € 8,45 € 7,95 € 7,45 

Per fles bij 12 blj 24 bij 48 bij 72 biJ 96 

06.03 D x 12 fl. Les Remains Rouge 20 II I 20 12 € 9,95 € 9,45 € 8,95 € 8,45 € 7,95 € 7,45 

Per fles b iJ 12 b iJ 24 
06.04 Cl x 12 fl. Les Remains Black Label 20 I I € 11,95 € 10,95 € 9,95 

V lnhas de Pegoes Per fles biJ 12 b iJ 24 bij 48 

06.05 D x 12 fl. Vinhas de Pegoes Branco 20 14 € 5,45 € 5,25 € 4,95 € 4,75 

06.06 D x 12 fl. Yin has de Pegoes Rosado 20 14 € 5,45 € 5,25 € 4,95 € 4,75 

06.07 CJ x 12 fl. Vinhas de Pegoes Tinto 20 14 € 5,45 € 5,25 € 4,95 € 4,75 
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ja, ik maak graag gebruik van uw aanbieding! 

Hoe kunt u bestellen? 

• Per mall: 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 

NAN wijnen 
Antwoordnummer 3093 
I 000 SN Amsterdam 

De bestelde wijnen: 

worden door mij afgehaald 

worden door u bij mij thuisbezorgd, gratis 
vanaf 24 flessen. 

Bezorgadres: ................................ . 

Telefoon nr: ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. 

E-mail: .... . ... . .. .. ... .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .... .. .. 

D e prijzen gelden per fles en zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld.Aanbod geldig onder voorbehoud van drukfouten. 
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