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Champagne Pol Roger
Excellence and independence

Pol Roger Champagne behoort tot de meest prestigieuze Champagnehuizen. Als hofleverancier van Queen Elizabeth II en favoriete 
Champagne van Sir Winston Churchill heeft Pol Roger een uitstekende naam opgebouwd. De prachtige Champagnes worden door 
top wijnkenners gezien als de beste aperitief Champagne, maar zijn ook verrassende begeleiders van een feestelijke maaltijd.

Voor meer informatie over Pol Roger Champagne: www.polroger.com

Champagne



Champagne Pol Roger Brut Réserve
In geschenkdoos - Artikelnummer 0032002 
91 punten Wine Enthusiast

Een elegante Champagne met een fijne 
aanhoudende mousse.    

€ 33,00 pakketprijs excl. BTW

€ 39,95 pakketprijs incl. BTW

Champagne Pol Roger Brut Réserve
1,5 Liter Magnum
In geschenkdoos - Artikelnummer 0032152
91 punten Wine Enthusiast

€ 66,07 pakketprijs excl. BTW

€ 79,95 pakketprijs incl. BTW

Champagne Pol Roger Rich Demi Sec
In geschenkdoos - Artikelnummer 0032010

Een bijzondere Champagne met lichtzoete smaak, 
prachtige fruitimpressies en fijne belletjes.

€ 33,00 pakketprijs excl. BTW

€ 39,95 pakketprijs incl. BTW
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Argentinië
Bodegas Salentein 
Much more than wine

Bodegas Salentein, gelegen op 1100 meter hoogte aan de voet van het Andesgebergte, is in 1992 opgericht door de Nederlandse 
zakenman Mijndert Pon. De bijzondere bodega Salentein is ontworpen door de beroemde architect Mario Day Arenas. In tegenstelling 
tot de gebruikelijke, functionele vorm van een bodega, is bij Salentein gekozen voor de vorm van een kruis waarin de houten vaten 
8 meter onder de grond liggen. Daarmee is het ontwerp geheel in lijn met de wijnen: uniek!

Door de klimatologische omstandigheden is Alto Valle de Uco, één van de meest geschikte regio’s in Zuid-Amerika om kwaliteitswijnen 
te produceren. Dit blijkt uit de wereldwijde populariteit van de Salentein wijnen en de erkenning tijdens internationale wijncompetities.

Voor meer informatie over Bodegas Salentein: www.bodegasalentein.com
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Salentein Brut Cuvée 
Exceptionnelle Sparkling
Artikelnummer 0028320

Toegankelijke en elegante mousserende wijn van topklasse!

€ 10,70 prijs excl. BTW

€ 12,95 prijs incl. BTW

Salentein Reserve (Barrel Selection) Malbec
1,5 Liter Magnum
Artikelnummer 0469130/9

€ 24,75 prijs excl. BTW

€ 29,95 prijs incl. BTW

Salentein Reserve (Barrel Selection) Malbec
In geschenkdoos - Artikelnummer 0469138

Typisch Argentijns: intens en smaakvol!

€ 11,98 pakketprijs excl. BTW

€ 14,50 pakketprijs incl. BTW
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Viña Montes 
From Chile with pride

Het Chileense Viña Montes werd in 1988 opgericht door vier partners met jaren ervaring in de kunst van het wijnmaken. Zij hadden 
de ambitie om uit te groeien tot het beste dat Chili op wijngebied kon presteren. En dat is gelukt! Montes wordt wereldwijd gezien 
als één van de beste en meest toonaangevende Chileense wijnhuizen met wijnmaker Aurelio Montes als trots boegbeeld.

Viña Montes heeft vijf plantages, waarvan drie wijngaarden in Curicó Valley en twee in Colchagua. Heel bijzonder is de winery in 
Apalta die volgens de Chinese Feng Shui filosofie is opgezet, waarbij de opperste harmonie met de omgeving wordt nagestreefd 
van basiselementen als land, water, hout en metaal.

Voor meer informatie over Viña Montes: www.monteswines.com

Chili
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Montes Reserva 4 flessen
In houten kist - Artikelnummer 0441100

Montes Reserva Sauvignon Blanc
Een heerlijke Sauvignon Blanc uit de Curico Valley.

Montes Reserva Chardonnay
Prachtige goudgele Chardonnay met een frisse, fruitige 
stijl.

Montes Reserva Cabernet Sauvignon
Zachte, vriendelijke en fruitige Cabernet Sauvignon (90 
punten Parker).

Montes Reserva Merlot
Robijnrode Merlot met fruitige tonen en een aangename 
finale.

€ 35,12 pakketprijs excl. BTW

€ 42,50 pakketprijs incl. BTW

Montes Alpha 2 flessen
In houten kist - Artikelnummer 0441101

Montes Alpha Chardonnay
Een echte Chardonnay met een romige smaak en een 
mooie afdronk.

Montes Alpha Carmenère
Een levendige robijnrode wijn uit de Colchague Valley.

€ 28,51 pakketprijs excl. BTW

€ 34,50 pakketprijs incl. BTW
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Rioja
Bodegas Ramón Bilbao 
Heart of Rioja, since 1924

Graag laten wij u kennismaken 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. 

Ramón Bilbao is een wijnhuis dat een lange historie kent die teruggaat tot begin vorige eeuw. Al vele jaren wordt hier gewerkt 
aan de hoogst haalbare kwaliteit wijnen. De Tempranillo druif vormt de basis van hun kwaliteit Rioja’s. Ramón Bilbao maakt wijnen 
op moderne wijze met respect voor de oude Spaanse tradities. Van heerlijk fruitige frisse wijnen met een moderne stijl tot aan de 
klassieke rijpe, naar vanille en hout geurende, Gran Reservas.

Voor meer informatie over Bodegas Ramón Bilbao: www.bodegasramonbilbao.es
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Ramón Bilbao Crianza
In houten kist - Artikelnummer 0412140

Een prachtige elegante Spanjaard.

€ 12,36 pakketprijs excl. BTW

€ 14,95 pakketprijs incl. BTW

Ramón Bilbao Reserva
1,5 Liter Magnum
In houten kist - Artikelnummer 0412158

Subtiele, elegante wijn met veel complexiteit.

€ 28,88 pakketprijs excl. BTW

€ 34,95 pakketprijs incl. BTW

Ramón Bilbao Edición Limitada
In houten kist - Artikelnummer 0412209
90 punten Wine Spectator

Uniek! Uit de Rioja.

€ 14,83 pakketprijs excl. BTW

€ 17,95 pakketprijs incl. BTW
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Zuid-Frankrijk
Laurent Miquel
‘Ambachtsman’ met passie

De ligging van de wijngaarden van Laurent Miquel en de rotsachtige bodem bieden unieke condities om druiven te verbouwen. De 
voorouders van Laurent begrepen dat maar al te goed en lieten dit in hun voordeel werken. Hiermee creërden ze rijke, karaktervolle 
wijnen. 

Laurent is de 8e generatie wijnmaker en gebruikt de kennis en wijsheden van vorige generaties. Van zijn vader Henri heeft hij 
geleerd dat passie en toewijding vereist zijn om bijzondere wijnen te creëren. Duurzame wijnbouw vormt de basis voor de hoge 
kwaliteit van de Laurent Miquel wijnen. 

Voor meer informatie over Laurent Miquel: www.laurent-miquel.com



Laurent Miquel 2 flessen
In houten kist - Artikelnummer 0466470

Nord-Sud Viognier
Prachtige structuur en rijk van smaak.

Nord-Sud Syrah
Rood-paarse  wijn met een mooie balans.

€ 24,75 pakketprijs excl. BTW

€ 29,95 pakketprijs incl. BTW
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Italië

Epicuro

Puglia, de hak van de Italiaanse laars, stond van oudsher bekend als een regio waar enorme volumes aan wijn werden geproduceerd. 
Vandaar de naam ‘wijnkelder van Europa’. Tegenwoordig is dat niet meer van toepassing. De wijnboeren gebruikten hun kennis om 
over te stappen op krachtige topwijnen en maakten het geheel af met het bekende Italiaanse gevoel voor design. Dit geldt vooral 
voor het wijnhuis Epicuro.

De wijngaarden liggen in het zuidelijke deel van Italië en op Sicilië. Het klimaat in deze regio is uitermate geschikt voor het 
produceren van zeer hoogwaardige wijnen. Dit resulteert, in combinatie met het Italiaanse gevoel voor design, in prachtige wijnen 
uit ‘La Bella Italia’.
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Epicuro 3 flessen
In houten kist - Artikelnummer 0407000

Epicuro Montepulciano d’Abruzzo
Een zwoele Italiaan met warm en rond karakter.

Epicuro Nero d’Avola
Volle wijn met zachte, warme en elegante smaken.

Epicuro Primitivo di Manduria
Een violet rode stevige  wijn met een fluweelachtige smaak.

€ 24,75 pakketprijs excl. BTW

€ 29,95 pakketprijs incl. BTW
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W & J Graham’s Port
Consistently Outstanding

Graham’s wordt wereldwijd door kenners beschouwd als de beste in opmerkelijke, en uitgebalanceerde port. 

De Douro vallei in Portugal is het oudste wijngebied ter wereld met een beschermde herkomstbenaming. Het gebied is ruig en 
bergachtig, met een bodem die voornamelijk bestaat uit leisteen en graniet. Op de steile hellingen langs de rivier de Douro zijn op 
ontelbare terrassen de wijngaarden aangelegd, waaronder die van W&J Graham’s.

Voor meer informatie over W & J Graham’s Port: www.grahams-port.com

Port
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Graham’s Six Grapes Reserve Port
Artikelnummer 0531560

De druiven zijn afkomstig van de beroemde Quinta Dos Malvedos.

€ 12,35 prijs excl. BTW

€ 14,95 prijs incl. BTW

Graham’s Port The Tawny
Artikelnummer 0532083

Onderscheidende Port met een rijke smaak en een stoer karakter.

€ 13,18 prijs excl. BTW

€ 15,95 prijs incl. BTW

Graham’s 20 Year Old Tawny Port 
In tube - Artikelnummer 0531726
90 punten Wine Spectator

Een hoogtepunt aan het eind van een feestelijke avond!

€ 33,02 pakketprijs excl. BTW

€ 39,95 pakketprijs incl. BTW

Graham’s Single Harvest Tawny Port 1969 (Colheita)
Artikelnummer 0531745

Een speciale, zeldzame Tawny Port van wijnmaker Charles 
Symington. Verpakt in luxe lederen koker!

€ 185,91 pakketprijs excl. BTW

€ 224,95 pakketprijs incl. BTW
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De Kroonstraat 1
5048 AP Tilburg

Postbus 9010
5000 HA Tilburg

T 013 549 84 00

info@verbunt.nl
www.verbunt.nl


