
   
 

   
 

        

 
Een avond ontspannen met mooie eerlijke wijnen op deze unieke locatie. Een monumentale 

gewelven kelder van ruim 200 jaar oud.; hoe fantastisch is dat? Geniet met vrienden, familie en/of 

collega’s van een één van onderstaande proeverijen. 

Wilt u liever zelf de wijnen samenstellen voor de proeverij? Natuurlijk is dit mogelijk, belt of mailt 

u voor de mogelijkheden.  

Vul uw proeverij aan met heerlijke bijpassende hapjes.   

 

Onze wijnproeverijen 
“4 Seasons in one Day” 
Een wijnproeverij waarin we verschillende wijnen proeven die we meer appreciëren in specifieke 

seizoenen. Temperatuur speelt hierbij een grote rol, maar ook aanbod van spijs in de verschillende 

seizoenen. In deze proeverij gaan we wat dieper in op het maken van de juiste wijn/spijs 

combinaties.  

 8 - 12 pers.  8 wijnen € 22,50 pp 

13 – 18 pers.  8 wijnen € 20,00 pp 

Deze proeverij kan worden uitgebreid naar een specifiek seizoen of thema, denk hierbij aan bijvoorbeeld het 

Wildseizoen. Vraag naar de mogelijkheden.  

 “Nobody Knows” 
Maak kennis met de enorme diversiteit aan unieke druivenrassen en gebieden. Ooit wel eens 

gehoord van Grignolino of Marzemino? Laat je verrassen door mijn vondsten van kleine wijnhuizen 

waar lokale bewoners al jaren van genieten. Tijdens deze proeverij vertel ik interessante feiten, 

hetgeen niet in de literatuurboeken te vinden is.  

8 - 12 pers.  8 wijnen € 23,00 pp 

13 – 18 pers.  8 wijnen € 20,50 pp 

“Back down South” 
Een proeverij met bestemming “zuiden”, tijdens deze proeverij neem ik jullie mee op wijnreis. We 

beginnen in de Elzas en gaan steeds zuidelijker richting het zonovergoten Alentejo in Portugal. We 

proeven verschillen tussen de koelere en warmere klimaten en tussen de verschillende druiven. Een 

proeverij met veel diversiteit aan wijn die zowel op traditionele manier is gemaakt, maar ook 

moderne wijntechniek komt aan bod. 

8 - 12 pers.  8 wijnen € 27,50 pp 

13 – 18 pers.  8 wijnen € 25,00 pp 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 “Red, Red, wine” 
Een proeverij waarin de beste rode wijnen op tafel komen, van lichte klassiekers tot de meest 

stevige verkrijgbaar. Denk hierbij aan een traditionele Valpolicella Classico tot aan een Amarone, van 

Barbera D’ Alba tot aan een Roero DOCG. Een mooie kans om kennis te maken met wijnen die je niet 

zomaar serveert. Deze proeverij is geschikt voor de ervaren rode wijndrinker. We proeven hierbij 

rode wijn met een gemiddelde verkoopprijs van € 22,00. 

8 – 12 personen 8  wijnen € 35,00 pp  

13 - 18 personen 8 wijnen € 33,50 pp 

“Sweet Dreams” 
Bubbels! Van droog tot heerlijk zoet. 

Niet algemeen bekend; bubbels kun je altijd drinken. Hoogzomer, bij een heerlijk diner of tijdens 

oud & nieuw. Mousserende wijnen hebben veel meer in hun mars dan wij denken. 

8 - 12 pers.  6 wijnen € 23,00 pp 

13 – 18 pers.  6 wijnen € 20,50 pp 

 

"Hapjes voor bij de proeverij: 
Luxe  €7,50 per persoon 

Extra luxe:  €10,- per persoon 

Hapjes worden afgestemd op de gekozen proeverij. Het aantal personen voor een hapjes 

arrangement is altijd gelijk aan het aantal deelnemers van de proeverij. 

 

▪ Alle proeverijen zijn compleet verzorgd inclusief, glaswerk ed.  

▪ Bovenstaande proeverijen zijn vanaf 8 personen, voor gezelschap minder dan 8 wordt er een 

toeslag berekend.  

▪ Proeverijen boven de 18 personen zijn in overleg mogelijk. 

▪ Kosteloos annuleren is tot 4 weken voor aanvang proeverij mogelijk, aanpassen aantal 

deelnemers tot 48 uur van tevoren, daarna worden er 50% annuleringskosten in rekening 

gebracht.  


