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Maak kennis met de (h)-eerlijke wijnen van Nederlandse Wijnboeren
Kom naar onze najaarsproeverij of bezoek ons op Gastvrij Rotterdam!

Met gepaste trots presenteren we onze Nederlandse Wijnboeren aan u. De belangstelling voor
Nederlandse wijnboeren groeit sterk, vooral ook de verhalen achter deze wijnboeren spreken tot
de verbeelding bij de Nederlandse consument.
Van bijzondere wijnen uit de Betuwe van Diederik Beker, biologische wijnen door familie van
Dijkman bij de Mont Ventoux, Intense wijnen van Ruud Persoon uit het robuuste Spaanse Montsant,

IntenseWines

wijnen van wijnboerin Cisca Ansem uit Hongarije tot Fair Trade wijnen uit Zuid-Afrika van de familie
Van Zijl.

Proef
pakket?

Nederlandse Wijnmakers,
geprezen Hollands vakmanschap

Nieuwsgierigheid gewekt
maar 25 september lukt

Al een aantal jaren werken wij succesvol met deze boeren samen en nu is het moment om ze in het

niet? Vraag verblijvend

zonnetje te zetten. We willen u graag kennis laten maken met een aantal van deze wijnmakers, die

een proefpakket aan en

op biologische, duurzame en eerlijke wijze wijnen van hoge kwaliteit maken.

we komen graag
bij u langs!

Kom naar onze najaarsproeverij bij het Betuws Wijndomein in Erichem (bij Tiel) op maandag
25 september as. U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur voor een bijzondere masterclass van
Diederik Beker. De overzichtsproeverij gaat daarna om 17.00 uur van start en loopt door tot
19.00 uur. Mail info@intensewines.com of bel 087 – 78 44 819 om u aan te melden.

Of bezoek ons op
Gastvrij Rotterdam van
18 t/m 20 september.
Voor meer informatie

Jordenshuis
Papenstraat 26

Met vriendelijke groet,
Intense Wines

7411 ND Deventer
+31 (0)87-7844819
info@intensewines.com

Janneke Rutten, Directeur | Bert Nollen, Accountmanager
Eline Groenendijk, Accountmanager | Ruud Rutgers, Junior Accountmanager

bel of kijk op
www.h-eerlijkewijn.nl

