KERSTPAKKETTEN 2021

Bio wijn, bier en
champagne

Kertspakketten uit het hart van Amsterdam
Onze kerstpakketten zijn speciaal samengesteld uit een
selectie van kwaliteitswijn, bier en champagne die
biologisch, duurzaam en/of ecologisch geproduceerd zijn.
Maak een afspraak om de pakketten te aanschouwen in
onze wijnkelder in het centrum van Amsterdam, onder de
Nieuwe Kerk. Zie ook onze contactgegevens op de laatste
pagina voor orders en om meer informatie op te vragen.

Belgerette Wines is importeur van
biologische wijnen uit de Nieuwe
Wereld, met de nadruk op wijnen uit
Argentinië en Chili.

KaiserKoen is een gecertificeerd Bierista
en gediplomeerd Biermeester (STIBON1)
met een scala aan exclusieve Belgischeen Nederlandse bieren.

L2 Champagne is het enige Nederlandse
champagnemerk uit Amsterdam, erkend
door het Comité Champagne in Épernay,
Frankrijk.
Produced in France – Designed in Amsterdam

Selectie kerstpakketten met bier, wijn en champagne
biologisch, duurzaam en/of ecologisch geproduceerd
#1 – CLASSIC

#2 – DELUXE

#3 – PREMIUM

Pakketprijs* €49,95 (excl. BTW)

Pakketprijs* €64,95,- (excl. BTW)

Pakketprijs* €99,- (excl. BTW)

• Bier: Gooische Brouwerij Bubbel (750 ml) - Brut
bier- 9% (champagnegist)

• Bier: Gooische Brouwerij Bubbel (750 ml) - Brut
bier- 9% (champagnegist)

Droog, mousserend en kruidig. Krachtig van smaak en
vol in de mond.

Droog, mousserend en kruidig. Krachtig van smaak en
vol in de mond.

• Rode wijn: Pristino Malbec 2018 Bio (750ml)
Kersen en frambozen met een vleugje eikenhout. Vrij vol
en rond in de mond maar ook licht en fris met een goede
zuurgraad.

• Champagne: L2 Brut (375ml)

Afname
Korting

11-20
5%

21-50
7%

Rood fruit van kersen en frambozen met slechts een
vleugje eikenhout. Vrij vol en rond in de mond, maar ook
licht en fris met een goede zuurgraad.

Champagne: L2 Brut (750ml)

Soepel, fris, bloemig, gedroogd fruit en tonen van Citrus
– 30 maanden rijping.

KORTING

• Rode wijn: La Sharay Malbec Bio 2018

51-100 >100
10%
12,5%

Soepel, fris, bloemig, gedroogd fruit en tonen van Citrus
– 30 maanden rijping.

• Bier: Deus, Brut des Flandres - Brouwerij
Bosteels (BE) - 11,5%
Icoon onder de Brut bieren. Het is een stroblond
mousserend bier met een frisse lichtdroge smaak.

• Rode wijn: Sucelus La Sharay Malbec Tonel
2014
Smaaktonen en een neus van rood fruit. Vol en
fluweelzacht in de mond met aroma's van rood fruit,
wat eikenhout en een beetje peper in de afdronk.

Champagne: L2 Golden Lion Extra Brut (750ml)
Elegant, zachtaardig, aroma’s van geel fruit, vanille en
lichte kaneelgeuren – 72 maanden rijping waarvan 6
maanden op Frans eikenhout.

Opmerking: *Prijzen zijn exclusief verzendkosten zoals bijvoorbeeld 6,25 Euro (exclusief BTW) in Nederland per pakket.
Combineren is mogelijk, pakketprijs* wordt als volgt berekend: # producten + 5 Euro verpakkingskosten.
Zie volgende pagina’s met keuze mogelijkheden.

Of stel je eigen kerstpakket samen door een keuze te
maken uit onderstaande producten
(1/3)
Product
Gooische Brouwerij Bubbel (750 ml) - Brut
bier (champagnegist) – 9%

Deus, Brut des Flandres - Brouwerij Bosteels
(BE) - 11,5%

Pristini Malbec Bio 2018 (750 ml)

La Sharay Malbec Bio (750 ml)

Sucellus La Sharay Malbec 2014 (750 ml)

Soort

Beschrijving

Prijs (excl. BTW)

Bier

Champagnegist is wat dit zwaar blond z’n unieke karakter geeft. Droog, mousserend en kruidig zijn
woorden die dit bijzondere bier het best beschrijven. Daardoor krijgt het bier een krachtige smaak
en vol in de mond. Ideaal als aperitief of bij een voorgerecht van kip en gevogelte, vette vis, kazen
met een medium karakter. Of gewoon om iets te vieren of als cadeau natuurlijk!

€ 16.50

Bier

Het bier wordt sinds 2002 gebrouwen en is eigenlijk het icoon onder de Brut bieren. Het is een
stroblond sprankelend bier. Het krijgt na het normale brouwproces (België) een afwerking volgens
de méthode traditionnelle, in Frankrijk volgens eeuwenoude techniek de rijping, klaring en de
ontgisting. Het resultaat is een mousserend bier met een frisse lichtdroge smaak. Mooi als
aperitief.

€ 30.00

Rode wijn

Dit is een prachtig voorbeeld voor iedereen die misschien nog nooit een enkele Malbec-variëteit
heeft gehad en er één wil proberen. Rode kersen- en frambozen met een vleugje eikenhout. Vrij
vol en rond in de mond maar licht en fris met een goede zuurgraad. Heerlijk op zichzelf of door zijn
goede zuurgraad te combineren met gebraden vlees.

€ 12.00

Rode wijn

Premium wijn van deze kleine ambachtelijke familiewijnmakerij Finca La Sharay, en één van de
beste wijnen uit Argentinië. Volop fruit, zacht, smaken van zwart en rood fruit met vanille in de
afdronk. Zijdezacht in de mond met een uitstekende balans.

€ 15.00

Rode wijn

Ariana de la Mota (wijnmaker van Finca La Sharay) Susellus Malbec heeft een soort cultstatus in
Europa. Deze wijn is een geweldige introductie van de Argentijnse Malbec van hoge kwaliteit.
Adriana is de beroemdste vrouwelijke wijnmaker van Argentinië (en blijkbaar de eerste vrouwelijke
wijnmaker van Argentinië). Deze Sucelus LA Sharay Malbec Tonel heeft smaken en een neus van
rood fruit. Vol en fluweelzacht in de mond met aroma's van rood fruit, wat eikenhout en een
beetje peper in de afdronk.

€ 19.00

Opmerking: *Prijzen zijn exclusief verzendkosten zoals bijvoorbeeld 6,25 Euro (exclusief BTW) in Nederland per pakket.
Combineren is mogelijk, pakketprijs* wordt als volgt berekend: # producten + 5 Euro verpakkingskosten.

Of stel je eigen kerstpakket samen door een keuze te
maken uit onderstaande producten
(2/3)
Product

Soort

Beschrijving

L2 Champagne Brut - (375 ml) - (Fillette - half
Champagne Soepel, fris, bloemig, gedroogd fruit en tonen van citrus.
bottle)
Samenstelling van de Cuvée
50% Meunier – 30% Pinot Noir – 20% Chardonnay
Dosage:
6,75 gram suiker / fles
L2 Champagne Brut - (750 ml)
Champagne
Rijping:
30 maanden
Duurzaamheids certificering:

L2 Champagne Extra Brut - (750 ml)

Puur, droog, fris, bloemig, gedroogd fruit en tonen van citrus.
Samenstelling van de Cuvée
50% Meunier – 30% Pinot Noir – 20% Chardonnay
Dosage:
Champagne
4,5 gram suiker / fles
Rijping:
30 maanden
Duurzaamheids certificering:

Opmerking: *Prijzen zijn exclusief verzendkosten zoals bijvoorbeeld 6,25 Euro (exclusief BTW) in Nederland per pakket.
Combineren is mogelijk, pakketprijs* wordt als volgt berekend: # producten + 5 Euro verpakkingskosten.

Prijs (excl. BTW)
€ 16.95

€ 28.95

€ 28.95

Of stel je eigen kerstpakket samen door een keuze te
maken uit onderstaande producten
(3/3)
Product

Soort

Beschrijving

L2 Champagne Rosé Brut - (750 ml)

De dame in het rood is sensueel en charmant, dit komt terug in de aantrekkelijke bloemige neus
met een vleugje klein rood fruit. Een zachte en frisse smaak maken de verwachting waar. Deze
rosé champagne kan uitstekend als aperitief, zoete / hartige combinaties en met desserts.
Samenstelling van de Cuvée
60% Meunier – 25% Chardonnay – 15% Rode wijn uit de Champagne AOC
Champagne
Dosage:
6,75 gram suiker / fles
Rijping:
30 maanden
Duurzaamheids certificering:

€ 28.95

L2 Golden Lion Extra Brut - (750 ml)

Elegantie, een goede structuur is de basis van deze L2 Champagne en bevat aroma’s van geel
fruit, vanille en kaneelgeuren. De Gouden Leeuw is ontstaan uit 100% Meunier druiven en is door
het “Terroir” en de toverkunsten van de champagneboer naar een uitzonderlijk hoge kwaliteit
gebracht dat je je afvraagt of deze L2 Champagne buitenaarts is? De rijping van wel 6 jaar is mede
verantwoordelijk voor dit wonder uit de champagnestreek, Vallée de la Marne!
Samenstelling van de Cuvée
Champagne
100% Meunier
Dosage:
6 gram suiker / liter (Brut)
Rijping:
72 maanden waarvan 6 maanden op Frans eikenhout
Duurzaamheids certificering:

€ 41.00

Opmerking: *Prijzen zijn exclusief verzendkosten zoals bijvoorbeeld 6,25 Euro (exclusief BTW) in Nederland per pakket.
Combineren is mogelijk, pakketprijs* wordt als volgt berekend: # producten + 5 Euro verpakkingskosten.

Prijs (excl. BTW)

Impressie

Contactdetails
Gegevens
Contact

• José Belgerette

• Koen Geurts

• Gandert Pelger

• Email
info@belgerettewines.eu

• Email
kaiserkoen@gmail.com

• Email
info@l2champagne.com

• Mobiel
06 54712201

• Mobiel
06 141 67 515

• Mobiel
06 22 14 23 01

• Website
www.belgerettewines.eu

• Facebook
Kaiser Koen

• Website
l2champagne.com
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