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Champagne   

Beaumet Cuvée Brut “No Nonsens” 

Eenvoudig doch een echte  

Champagne met rondeur! 

 

 
 

 

 

€ 27,95 per fles  

Champagne   

Castelnau  Reserve “brut” 

Zachte mousse , gevleugelde 

smaak.  Heerlijk bij de brunch tij-

dens de feestdagen. 

 
 

 

 

 

€ 36,95 per fles 

Champagne   

Jean Pernet “Grand Cru brut” 

 Ontdek waarom Grand cru toch     

anders smaakt 

Zalig met gerookte vissoorten. 
 

 

 

 

 

€ 38,95 per fles 

Bekijk onze producten ook in de Tax webshop: www.taxwijn.nl/online-store 

Albert Sournit  

Cremant de Bourgogne 

Blanc de Noir - Stijl en finesse, 

ook een mooie visbegeleider 

 
 

 

 

 

€ 20,95 per fles 
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Pedro Escudeiro   
 

 

 

 

 

Verdejo “The Maker” 

2018 - Rueda - Spanje 

 

Intensiteit, geur en een heer-

lijke begeleider  

van gerookte vis.  

 
 

 

€ 16,95 per fles 

Weinhaus Hahn  

Chardonnay Spätlese 

2019 - Pfalz - Duitsland 

 Rondeur, elegantie. 

 Heel erg lekker bij garnalen, 

kreeft  en milde kazen.  

 

 
 

€ 14,75 per fles 

Viña Tarapaca   

Chardonnay Gr Res. 

2019 Aconcagua - Chili  

 Rondeur fris elegant  

 Past lekker bij uw stevige  

borrel met tapas. 

 
 

 

 

€ 14,50 per fles 

Piersanti   

Verdicchio Classico  

Superiore 

Marken - Italië  

 Fruit met body, lekker bij   

Vitello Tonnato. 
 

 

 

 

 

 

 

€ 14,95 per fles 

Bekijk onze producten ook in de Tax webshop: www.taxwijn.nl/online-store 

mild mild stevig stevig 

webshop webshop webshop webshop 
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Almotriga  

Branco 2018 

Douro - Portugal 

Ingetogen bastaard  een heer-

lijke begeleider bij o.a. uw 

kerstkalkoen  
 

 

 

 

 

 

€ 12,25 per fles 

Château Du Trignon  

Viognier 2019 

Rhône - Frankrijk 

 Hoe klassiek mag het zijn? 

Heerlijk…. perfect bij uw        

salade Nicoise  
 

 

 

 

 

 

€ 12,95 per fles 

Nube de Leza Garcia   

Tempranillo Br. 2019 

Rioja - Spanje  

Kruidig en een spannend glas 

wit!  Lekker bij gerookte  

vissoorten. 
 

 

 

 

 

 

€ 10,75 per fles 

Weinhaus Hahn   

Riesling Qba 2018  

Pfalz  - Duitsland  

Dé ultieme aperitief wijn en  

mooi te combineren met o.a. 

Münsterkaas   
 

 

 

 

 

 

 

€ 10,95 per fles 

Bekijk onze producten ook in de Tax webshop: www.taxwijn.nl/online-store 

mild mild fris fris 
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Bekijk onze mogelijkheden ook op de Tax website: www.taxwijn.nl/relatiegeschenken 
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Alges Tinto 2015  

Costers del Segres   

Kruidig mild met bite, een 

heerlijke begeleider bij o.a.     

uw T- Bone.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 15,95 per fles 

Tré Roveri  

Barbera D’asti Sup. 2019 

Piëmonte  

Prachtig rijp past perfect bij 

o.a. uw  wildstoofpot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 19,50 per fles 

Château du Trignon    

C. du Rhône Villages 2016   

Rhônewijn waar u blij van 

wordt! Lekker bij een  

stoofpot en eendenborst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 13,75 per fles 

Château Barrail          

du Blanc 2015  

St-Emilion Grand Cru   

Topklassiek op dronk en mooi 

te combineren met o.a. haas.   
 

 

 

 

 

 

€ 24,50 per fles 

Bekijk onze producten ook in de Tax webshop: www.taxwijn.nl/online-store 

webshop webshop webshop webshop 

mild stevig stevig mild 
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Weinhaus Hahn  

Cabernet Sauvignon      

2017 Pfalz Duitsland 

 Concentratie, mooi verweven 

houttonen. Dé begeleider van 

gedroogde ham. 

 

 

 

 

 

 

 

€ 15,95 per fles 

Lavignone   

Barbera D'asti  2019 

Piëmonte - Italië 

Wat een fruit in een mooie 

rijpe wijn, past perfect bij  

uw  varkenshaas. 
 

 

 

 

 

 

€ 13,50  per fles 

Marques de Alorna    

Tejo 2015 - Portugal  

Wat een geweldenaar in uw 

glas, impressed! 

Lekker bij  

hertenrugfilet. 
 

 

 

 

 

 

€ 21,95 per fles 

Château  
Le Conseiller 2012  

Bordeaux Superieure   

Heerlijke classic merlot wijn 

Lekker met een paar stukken 

oude kaas.  
 

 

 

 

 

 

€ 18,95 per fles 

Bekijk onze producten ook in de Tax webshop: www.taxwijn.nl/online-store 

mild fruitig mild stevig 

webshop webshop webshop webshop 
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Vista Allegre 

10 Years Old Tawny  

Rijp, zacht en boterig op de 

tong lekker met  

blauwader kazen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 26,50 per fles 

Vista Allegre 

Reserve Ruby  

Pittig met zwart fruit 

Lekker bij chocoladetaart en 

noten.  
 

 

 

 

 

 

 

€ 13,95 per fles 

Vista Allegre 

L.B.V. 2015  

Pittige zwart fruit bom 

Lekker bij overjarige kazen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 16,75 per fles 

Bekijk onze producten ook in de Tax webshop: www.taxwijn.nl/online-store 

mild stevig stevig 

webshop webshop webshop 
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