
Nieuwe samenwerking op wijngebied tussen VHC Jongens en de bekende 
landelijke wijnimporteur Verbunt Wijnkopers

Verbunt Wijnkopers wordt uw professionele partner op wijngebied en dat betekent:

Gratis wijnkaarten op maat gemaakt voor uw bedrijf.

Wijntraining voor uw personeel door gediplomeerd vinoloog Jan Pieter Goossens. 
Meer kennis = meer verkoop.

Manco’s en wisselingen komen straks bijna niet meer voor. Verbunt als grote
importeur houdt veel voorraad aan.

Kwaliteit en betaalbaarheid zijn ons motto. Elk jaar behoort Verbunt tot landelijk 
winnaar van huiswijncompetitie.

Per fles en dagelijks leverbaar via VHC Jongens betekent lagere voorraad en 
betere marge. Kelderdochters zijn voorbij.

Exclusieve distributie naar de Horeca. Geen wijnen in de supermarkt.

Merkbekendheid van onze wijnen (Salentein, Montes, Ramon Bilbao etc.)
geeft vertrouwen aan uw gast en vergroot de wijnverkoop.
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Laurent Miquel

La Rose Rosé Cinsault

IGP Pays d'Oc

Ligging

NU BIJ 6 FLESSEN LA ROSE: MAGNUM VOOR 5 EURO! OP=OP!

De bodem bevat veel kalk, klei en gesteente.

Druivensoort(en)
100% Cinsault.

Vinificatie
Moderne vinificatie. De druiven worden 's nachts geoogst. Fermentatie op een
temperatuur van 16-17 graden celsius. De wijn rijpt in roestvrijstalen tanks.
Alvorens te bottelen ondergaat de wijn een lichte filtratie.

Proefnotitie
Met een kenmerkende, prachtige lichtroze kleur is deze Cinsault een typische
Zuid-Franse rosé. In de smaak rode bessen met kruidige tonen en een zachte
finish die lang aanhoudt.

Eten & Drinken
Deze wijn is klaar om te worden gedronken! Perfect als aperitief en bij frisse
salades, gerechten met kip of bij de barbecue.

Bijzonderheden
Op het etiket staat een prachtige roos die alleen bloeit als de wijn de juiste
serveertemperatuur heeft. Is de wijn te warm? Dan verdwijnt het plaatje weer.

Artikelnummer: 0466439
Inhoud: 75 cl
Alcoholpercentage: 12.5%



Italië
Masseria Trajone Pinot Grigio 2012  van € 4.55 
Art. nr. 08.840.90  |  Per fles à 75cl.  
Italië
Nero Negroamaro Cabernet Sauvignon 2011  van € 4.55 
Art. nr. 08.843.47  |  Per fles à 75cl. 

Australië
Oxford Landing Estates Chardonnay 2012  van € 5.55 
Art. nr. 08.842.80  |  Per fles à 75cl.  

Chili
Montes Reserva Chardonnay 2012 van € 6.20 
art. nr. 08.554.05  |  Per fles à 75cl.  

Frankrijk
La Rose Cinsault                van € 6.00 
art. nr. 08.843.97  |  Per fles à 75cl.  

Australië
Oxford Landing Estates Cabernet Shiraz van € 5.55 
Art. nr. 08.842.98  |  Per fles à 75cl.  

Chili
Montes Reserva Cabernet Sauvignon 2011 van € 6.20 
art. nr. 08.841.81  |  Per fles à 75cl.  

Frankrijk
La Rose Cinsault Magnum            van € 12.59 
art. nr. 08.843.89  |  Per fles à 1,5 liter  

Spanje
Monte Llano Tinto Tempranillo 2011  van € 4.75 
Art. nr. 08.842.56  |  Per fles à 75cl.  
Spanje
Enaria Verdejo  van € 5.25 
Art. nr. 08.840.82  |  Per fles à 75cl.  
Graag laten wij u kennis maken met ons mooie Riojahuis. Dit wijnhuis is sinds 1999 in handen van het internationaal opererende bedrijf Diego 
Zamora, de producent van de bekende Spaanse likeur ‘Licor 43’. Ramón Bilbao heeft wijnbezittingen op de beste plekken van de Rioja streek. De 
wijngaarden liggen daar, waar de warme wind uit de droge Sierra de Cantabria tegen de koelere mediterrane wind aanbotst. De druiven worden 
perfect rijp en krijgen ‘s nachts voldoende koeling om frisheid in de wijn te krijgen. De rivier de Ebro is de belangrijkste vochtvoorziening voor het 
wijngebied.

Australia’s oldest family owned winery
160 jaar toonaangevende wijn uit Australië. In 1849 kocht de Britse Samuel Smith 30 hectare land
in Angaston en plantte de eerste druiven in het maanlicht. Samuel noemde het stuk land
‘Yalumba’, Aboriginal voor ‘All the land around’. Zes generaties en 160 jaar later is Yalumba Winery,
het oudste familie wijnbedrijf in Australië, flink gegroeid in grootte en status. Yalumba kenmerkt
zich als een familiebedrijf met een moderne visie. Zo was Yalumba in 1970 het eerste wijnbedrijf ter wereld dat Riesling wijnen introduceerde met 
een schroefdop. Zij produceren een breed assortiment kwaliteitswijnen, waarmee talrijke bekroningen in de wacht worden gesleept. 
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U kunt deze actie ook online bekijken op onze website. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet.
Nog geen account? Neem dan contact op met de 
verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger. 
Tel: 075 - 684 30 55

Bestellingen per telefoon: 075 - 684 78 60
Bestellingen per fax: 075 - 684 11 91
E-mail:  info@vhcjongensbv.nl
www.vhcjongensbv.nl
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