
                    Bestelformulier wijnen  
In samenwerking met Cozy Wineshop Londerzeel 

 

 Cava Castellblanch | Cava  
Pénédes - Spanje 
Castellblanch is een van de 
oudste cava producenten van de 
Penedès. Deze cava presenteert 
zich in levende geel-groene 
tonen. De belletjes zijn fijn en 
overvloedig aanwezig, met 
vorming van een lichte kroon. In 
de mond is hij fris van smaak.. 
Deze Brut Extra heeft meer 
Parellada druiven, wat zorgt 
voor een vollere, romigere 
basis.   

 
9.50 EUR/ fles 
 
55 EUR 
Per doos 6st. 

 
______/ flessen 
 
 
______/ dozen 

    

 

 
Nieuw-Zeeland | Marlborough 
| Bishop’s Leap (Sauvignon 
Blanc) 
Een bijzonder fruitige Sauvignon 
Blanc met een expressief en 
kruidig aroma met impressies 
van kruisbes, passievruchten en 
honing. De smaak is enorm 
levendigheid, stuivend en 
knisperend fris. 
 

 
10,20 EUR/ 
fles 
 
58 EUR 
Per doos 6st. 

 
______/ flessen 
 
 
______/ dozen 

 

 
Chili | Bouchon | Reserva 
(Chardonnay) 
Een intens aroma van tropisch 
fruit, waaronder mango, ananas 
en rijpe banaan. Vol in de mond, 
met honingaccenten die de 
zuurgraad in evenwicht 
brengen en een duidelijk rijpe, 
fruitige afdronk 

 
9,80 EUR/ fles 
 
56 EUR 
Per doos 6st. 

 
______/ flessen 
 
 
______/ dozen 

 

 
Californië | Butterfield Station 
(Chardonnay) 
Aroma's van rijpe appel, verse 
peer en een hint van kokos.  In de 
smaak zit veel tropisch fruit, 
ananas en citrus.  Ook in de 
afdronk komt de frisheid terug. 

 

 
11,90 EUR/ 
fles 
 
68 EUR 
Per doos 6st. 

 
______/ flessen 
 
 
______/ dozen 



 
 

 
Spanje | Bodegas Felix Solis 
(Tempranillo en Granache) 
De wijn ruikt heerlijk met veel 
tonen van rijpe pruimen en 
kersen. Daarna volgt een volle 
zachte smaak met veel fruit, 
mooie vanille tonen en veel sap. 
De afdronk is verfijnd en zacht, 
 
 
 
 
 

 
8,30 EUR/ fles 
 
48 EUR 
Per doos 6st. 

 
______/ flessen 
 
 
______/ dozen 

 
 

 
Chili | Bouchon | Reserva 
(Cabernet Sauvignon) 
Aroma's van Bessen met tonen 
van peper, komijn en tabak. 
Fruitige, elegante smaak met 
geroosterde tonen van eik. 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,80 EUR/ fles 
 
56 EUR 
Per doos 6st. 

 
______/ flessen 
 
 
______/ dozen 

  
Italië | Il Poggione | Rosso di 
Toscana (Cabernet 
Sauvignon, Merlot, 
Sangiovese) 
Aroma's van Cassis, zwarte en 
rode bessen, zoete specerijen en 
een toets van vanille.  Sappige, 
zachte wijn met veel fruit, 
plezierige tannines en voldoende 
zuren. 
 
 
 

 
12,50 EUR/ 
fles 
 
72 EUR 
Per doos 6st. 

 
______/ flessen 
 
 
______/ dozen 

 
Naam 
__________________________________________________________________________ 
 
Telefoon 
 _________________________________________________________________________  
 
Email  
_________________________________________________________________________ 
 

 
 


