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Wijnproeverijen
Leuk, gezellig én lekker!

Da’s leuk, een wijnproeverij in ons gezellige winkelpand! We kunnen dan uw gezelschap
laten kennismaken met een aantal van onze genietwijnen. Eventueel aangevuld met
wat hapjes. De proefwijnen kunt u zelf uitkiezen maar natuurlijk kunnen we u hierbij ook
adviseren. Een bepaald wijngebied of gewoon van alles door elkaar? Wij zorgen ervoor
dat u de wijnen in een juiste volgorde kunt proeven!
De nadruk ligt op het proeven en genieten van wijn
in een ongedwongen, gezellige sfeer zonder poeha!
Ideeën voor een wijnproeverij:
• Gewoon gezellig met vrienden of collega’s
• Kleinschalig netwerken
• Ontmoet uw relaties op een verrassende manier
• Leuk als personeelsuitje, etc.
Mogelijkheden:
• Capaciteit tot ca. 14 personen
• Proeverijen zijn al mogelijk vanaf 2 personen.
• U kan zelf kiezen welke wijnen worden geproefd
(Mag u natuurlijk ook aan ons overlaten)
• De proeverij kan worden uitgebreid met diverse hapjes
• Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar
• Tijdstip en duur in overleg
Kom gerust even bij ons langs voor meer informatie
en de sfeer te proeven. Bellen (036 5259966) of
mailen (info@wijnkoperijsteinz.nl) mag natuurlijk ook!

Wat kost zo’n proeverij?
De kosten zijn slechts € 7,50
p.p. + de wijnen die worden
geopend. De wijnen mag u
zelf uitkiezen, dus de kosten
heeft u zelf in de hand.
Uiteraard kunnen we u
adviseren in uw keuze!
Na afloop is er natuurlijk nog
de mogelijkheid de geproefde
wijnen te kopen.

Inbegrepen:
Stokbrood, tapenade,
droge worst + een boekje
met beknopte informatie
over de wijnen.

Extra hapjes:
Diverse harde en/of zachte
kazen, diverse amuses en
lekkernijen.Mogelikheden en
prijzen in overleg.
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