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onze
mogelijkheden

Als modern ondernemer wilt u alleen het beste voor
relaties en personeel.
Maak kennis met de mogelijkheden zoals wij deze
bieden op het gebied van:
Relatiegeschenken
Bedrijfsborrels
Wijnproeverijen
Wijnwinkel

U wilt uw cadeau een persoonlijke touch meegeven?
Informeer naar de mogelijkheid die wij bieden om, vanaf
150 stuks, houten kistjes met schuifdeksel te
bedrukken met uw naam, boodschap of bedrijfslogo.
Een fraai bedrukte geschenkverpakking in 7 stappen
1. Wij ontvangen van u digitaal een logo of tekst
2. Van dit logo maken wij een drukproef
3. Deze drukproef ontvangtr u van ons per mail in
'.pdf' format
4. Indien akkoord wordt deze drukproef door u
ontertekend en geretourneerd
5. Van het logo worden kleur gescheiden films
gemaakt
6. Door de zeefdrukker wordt uw verpakking bedrukt
7. Uw bestelling wordt binnen de afgesproken tijd
geleverd.

Relatiegeschenken
La Branche heeft voor u een aantal gevarieerde
geschenken samengesteld afgestemd op budget,
persoonlijke inzicht en smaak. Alle genoemde prijzen
zijn inclusief BTW en handelingskosten. U kiest hiermee
gegarandeerd voor wijnen van uitstekende kwaliteit,
door onszelf geimporteerd en geproduceerd door
gepassioneerde, veelal kleine wijndomeinen. Wij leveren
maatwerk daar waar het een persoonlijke wens of
boodschap betreft. .
Ook kunnen wij uw wijngeschenken desgewenst
verzenden, dit geschiedt tegen de geldende posttarieven.

Heeft u andere wensen, of wilt u andere wijnen dan in
dit brochure weergegeven? Informeer naar de
mogelijkheden.
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wijndozen

DUO Rouge
Frankrijk

DUO rouge,
DUO blanc
Frankrijk

Toegankelijke frisse
rode wijn gemaakt van
syrah en cabernet
sauvignon druiven.

Fraai DUO, rood is
gemaakt van syrah
en cabernet
sauvignon, DUO wit is
gemaakt van
chardonnay en
vermentino druiven.

€10,95

€20,75

1-vaks

2-vaks

DUO Rouge, DUO Blanc, DUO Rosé
Frankrijk
Een trio van DUO, vrolijke catchy etiketten en
drie heerlijke wijnen.

€32,50

3-vaks
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1-Vaks kist

Almaraz
Rioja Tinto
Spanje
Een klein deel
houtrijping, verder
veel fruit en
kruidigheid.
Prachtwijn gemaakt
van de tempranillo
druif.

€13,50

Duberny rouge
BIO
Spanje
Fraaie, elegante rode
biologische wijn op
basis van cabernet
sauvignon en merlot
druiven.

€14,95
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Een andere wijn
kado doen?
Informeer naar de
mogelijkheden.

2-vaks kist

Villa Blanche
Chardonnay
& Syrah
Frankrijk

Grillo & Nero
d'Avola BIO
Sicilië

Zwoel en krachtig
geldt zowel voor
rood en wit.
Ideale Kerstwijnen.

Veel beter vindt je ze
niet op Sicilië.
Aromatisch wit en
krachtig rood.

€36,50

€25,75

Grüner Veltliner
& Zweigelt
Oostenrijk
Lekkere crispy grüner
veltliner en elegante,
rijke en ronde
zweigelt.

€33,50

05

Een andere
combinatie kiezen?
Dat kan altijd.
Informeer naar de
mogelijkheden.

3-Vaks kist

Forte Incanto 3x
Italië
Drie rijpe smaken uit
Puglia in Zuid Italië.
Laat met dit
bijzondere stel de
winter maar komen.

€35,50

Les Annees Folles
Chardonnay,
Syrah &
Cabernet Sauvignon
Frankrijk
De etiketten zijn zeer
uitnodigend maar
vertegenwoordigen dan ook
drie heerlijke Languedoc
wijnen van een bevlogen
producent

€34,95
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Liever drie
mousserende of
andere wijnen?
Dat is ook
mogelijk.

Mousserend

Serge Mathieu
Champagne
Frankrijk

Sekt Riesling &
Spätburgunder
Duitsland

Lekkere feestelijke
Champagne van een
klein familie huis op
basis van 100%
pinot noir druiven
(Blanc de Noirs).

Laat u verbazen door
deze twee
fantastische
mousserende wijnen
uit de Pfalz.

€59,95

€44,95
1-vaks

2-vaks

Mar Salada
Cava
Spanje
Je hebt Cava en
Cava. Fraaie mousse
en dito smaak. Fris,
elegant met sappige
maar zachte zuren.

€15,95
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Overig aanbod

Maak naast relatiegeschenken ook kennis met de
mogelijkheden zoals wij deze bieden op het gebied van:
Bedrijfsborrels / Uw borrel thuis
Wijnproeverijen
Wijnwinkel / Webwinkel
Bedrijfsborrels
Wij verzorgen met plezier uw vrij-mi-bo of feestborrel
op uw bedrijf. In overleg leveren wij maatwerk op
wijngebied, desgewenst in samenwerking met onze
vaste kaasleverancier, de kaaskamer van Amsterdam.
Uw borrel thuis
Ook voor particulieren leveren wij maatwerk op
wijngebied als het gaat om borrel feest of proeverij.
Desgewenst voorzien wij u van recepten en/of wijnspijsadviezen.

Wijnwinkel
Onze winkel is zeer laagdrempelig en eenmaal binnen
wordt u gelijk het no-nonsense karakter van ons bedrijf
duidelijk. U dient zich bij ons op uw gemak te voelen.
Ons gaat het er om dat u blij naar buiten loopt maar ook
blij weer terug komt.
Onze webwinkel gaat binnenkort live en zijn al onze
wijnen ook vanuit de luie stoel te bestellen. In
Amsteram zijn de bestellingen af te halen bij onze loods
of onze winkel maar desgewenst leveren we deze ook af
bij u thuis.
Volg ons op social media
@labranchewijnimport
@LaBrancheWijnimport

Wijnproeverijen
Kennismaken met het assortiment van La Branche? Iets
La Branche Wijnimport
meer weten over wijn? In onze winkel hebben we plaats
voor 12 wijnliefhebbers maar ook bij u thuis kunnen we
een wijnproeverij verzorgen. Desgewenst met een fraai Heeft u specifieke wensen, of wilt u bijvoorbeeld andere
kaasassortiment.
wijnen in een pakket? Bel of mail gerust en vraag naar
.
de mogelijkheden.
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www.labranche.nl

