
Per fles 
€ 5,45

 2015 Picoulet Sauvignon Blanc
Heerlijk en gul geurend met kruisbes en buxus 
in de boventoon. Uitermate dorstlessend en 
verkwikkend fris. 

 2015 Picoulet Syrah Rosé
Een rosé met de kenmerkende violette kleur 
van de syrah druif. Sappig en gul fruit. Fris en 
dorstlessend met lange finale.

 2015 Picoulet Merlot
Romig van smaak en zeer toegankelijk met rijp 
fruit van bosvruchten en kersen. Mondvullend 
en zacht. 

  Santa Inés Selection
2015 Chardonnay
Licht gele kleur. Subtiel aroma, 
met een toets van citrusvruchten, 
grapefruit en noten. In de smaak 
is de wijn fris, vol en zelfs met een 
klein beetje zilte finale. 

 Santa Inés Selection
2014 Syrah
Deze wijn komt uit de Choapa 
Valley gelegen in het hoge Andes 
gebergte. Tonen van rood en 
zwart fruit komen naar voren, net 
zoals leer. Dit alles leidt tot een 
verrassende volle wijn, met zachte 
en aanwezige tannines. Een wijn 
met een lange afdronk. Een ware 
krachtpatser!

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

 Santa Inés Classic
2016 Sauvignon Blanc 
Aroma’s van citrus, limoen en 

steenvruchten zorgen 
voor een frisse 
smaak en een lange 
zinderende finale. 

 Santa Inés Classic 
2015 Carmenère
Specerijen, tabak, zwarte peper 
en zwarte bessen zorgen voor 
een ronde, zachte smaak met 
geïntegreerde tannines en een 
lange afdronk. 

Ter introductie
per fles € 8,95

Ter introductie
per fles € 6,95

 2016 Chardonnay 
€ 6,95

 2014 Carmenère 
€ 8,95

 2015 Cabernet Sauvignon 
€ 6,95

 2014 Cabernet Sauvignon 
€ 8,95

Ook verkrijgbaar 
in de Classic serie: 

Ook verkrijgbaar 
in de Selection serie: 

6 halen =
5 betalen

Nieuw in ons assortiment
Santa Inés is de naam van de grootste wijngaard, van de Chileense 
familie De Martino, gelegen in de prestigieuze Maipo Valley. Al sinds 
1934 worden hier wijnen gemaakt met grote persoonlijkheid en 
elegantie. Voor de witte wijnen voor zowel de Classic als de Selection 
range maakt Santa Inés gebruikt van de wijngaarden in het kustgebied 
(Coastal Range), zodat de druivenstokken optimaal kunnen profiteren 
van de nabijheid van de Stille Oceaan en zo frisse en fruit gedomineerde 
wijnen kunnen voortbrengen. De rode wijnen vinden hun oorsprong 
in de bekende Maipo Valley. Er is slechts een uitzondering, dit betreft 
de Syrah Selection, die heeft zijn herkomst in de Choapa Valley in 
het Andes gebergte (825 meter boven zeeniveau). Puurheid en balans 
dat zijn de kernwaarden. Bovendien zijn de wijnen ook nog eens heel 
voordelig geprijsd. Proef en oordeel zelf, we zijn er van overtuigd dat 
u deze wijnen ook zult waarderen!

Nan wijn & relatiegeschenken
Valeriusstraat 88 
(hoek Emmastraat)
1071 MN  Amsterdam

Meteen bestellen?
 020 - 662 38 97
 info@nan-wijn.nl
www.nan-wijn.nl



Wilt u alle wijnen van deze pagina eens 
uitproberen? Bestel dan de mix-doos. De 
mooie frisse stuivende wijnen van The Ned 
uit Nieuw-Zeeland in combinatie met de 
fraaie, volle en krachtige wijnen van  

Les Romains uit Zuid-Frankrijk. U haalt 
zo een serie wijnen in huis die u uitstekend 
gastronomisch in kunt zetten! U betaalt 
bovendien zes wijnen en krijgt van ons 
de nieuwe aanwinst in ons assortiment 
cadeau: Les Mattes Barrel Fermented  
Blanc t.w.v. € 11,95.

Inhoud mix-doos zes flessen: 

The Ned:
 The Ned Sauvignon Blanc
 The Ned Pinot Grigio 
 The Ned Pinot Noir 

M ix-doos

Bij 12 fl. € 8,95
Bij 24 fl.  €  8,45

Bij 12 fl. € 10,95
Bij 24 fl.  €  9,95

Bij 6 fl. € 10,95
Bij 12 fl. € 10,45
Bij 24 fl.  €  9,95

Bij 6 fl. € 13,95
Bij 12 fl. € 12,95
Bij 24 fl.  €  11,95

Rouge
Per fles  € 9,95

Cuvée Réservée
Per fles  € 11,95

Fermented Blanc
Per fles  € 11,95

Vieilles Vignes
Per fles  € 15,95

The Ned, genoemd naar de ruige, hoge bergtop die ten zuidoosten van de wijngaarden ligt.  
Topwijnhuis uit Marlborough, Nieuw Zeeland gerund door Brent Marris en zijn vrouw Rosemary. 

Vignes des Deux Soleils: de twee zonnen wijngaard. 
De witte kiezels in de wijngaard absorberen overdag de warmte van de zon en geven deze in de nacht weer af. 

€ 76,70

+ Cadeau: 
Les Mattes Barrel  
Fermented Blanc NIEUW t.w.v. € 11,95

Vignes des Deux Soleils:
 Les Romains Rouge
 Les Romains Black Label
 Les Mattes Vieilles Vignes

 2015 The Ned  
Sauvignon Blanc
Hubrecht Duijker zegt over deze 
wijn: “Het is gewoon een ontzet-
tend lekkere, knap gemaakte wijn. 
Geurig, smakelijk en opwekkend 
fris, met plantaardige en fruitige 
elementen, zoals van verse groene 
kruiden, grapefruit, kruisbessen en 
passievrucht. Meesterwerkje uit 
Marlborough”. www.hubrechtduijker.com

 2015 The Ned  
Pinot Grigio 
Gouden kleur met een zalmroze 
gloed. Levendige aroma’s van 
nectarine, stoofpeertjes en tropische 
aroma’s van guave en muskus. 
Rijke en rijpe wijn met licht zuren. 
Heerlijk bij Aziatische gerechten! 

 2015 The Ned  
Pinot Noir
Het rijke palet biedt veel rood  
fruit, ondersteund door specerijen, 
aardse tonen en een vleugje 
eikenhout. Zijde zachte tannines  
in de afdronk zorgen voor een 
elegante en verfijnde Pinot Noir.

 2013 Les Romains Rouge
Deze majestueuze wijn is vertroeteld op de beste 
Frans eikenhouten barriques en is gemaakt van 
de klassieke Bordeaux druivensoorten merlot en 
cabernet sauvignon. Rijk geconcentreerde smaak 
met sappig fruit. 

 2014 Les Romains 
Cuvée Réservée (Black Label)
Prachtig diep donkerrood. Cabernet sauvignon 
gedomineerde wijn. Intens en romige smaak 
met een vleugje vanille van de houtopvoeding. 
De rijpe en zachte tannines maken deze wijn 
zéér compleet.  

 NIEUW: 2015 Les Mattes Barrel 
Fermented Blanc
Een nieuwe aanwinst in het assortiment van Les 
Mattes, een houtgerijpte witte topcuvée gemaakt 
van 100% chardonnay. Expressief en complex bou-
quet met geuren van tropische vruchten en verfijnde 
toast van het eiken (deze wijn is circa 9 maanden 
opgevoed op Frans eiken barriques). Zijdezachte, 
rijke smaak met een mooie vettige structuur en een 
prachtige frisse zuurgraad in de finale. 

 2013 Les Mattes Vieilles Vignes 
Deze wijn van oude wijnstokken is zeer verfijnd 
en elegant. De wijn is grootgebracht in eerste klas 
kwaliteit eiken vaten en heeft een fraaie structuur 
en is zo complex als een Grand Cru.

Per fles € 14,95Per fles € 11,95

Bij  6 flessen  € 10,95
Bij 12 flessen  € 9,95

Per fles € 11,95

Bij  6 flessen  € 10,95
Bij 12 flessen  € 9,95

Bij  6 flessen  € 13,95
Bij 12 flessen  € 12,95


