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Voor meer informatie of voor het doorgeven van bestellingen kunt u contact opnemen met:
BQ Products
’s Gravenweg 318 H
2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon : 0180 – 820287
Mobiel : 06-5311 1754 of 06-5359 3945
Email : info@bqproducts.nl

Alle genoemde prijzen zijn per stuk en exclusief BTW.
Minimale afname voor de wijn is 6 flessen en de wijnverpakking gaat per doos.
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Mouton Cadet Reserve Graves Blanc
Mouton Cadet Reserve Graves Blanc is mooi licht geel gekleurd. Een zeer complexe wijn en
toch heerlijk fris.
In de neus veel citrusfruit en witte bloesems. In de smaak komen duidelijk nectarines naar
voren en is de mineraliteit van witte Graves duidelijk te proeven

Uw prijs € 9,25

Eén van de beroemde wijnen ter wereld is zonder twijfel Château Mouton
Rothschild. Het bedrijf achter deze icoon wijn is Baron Philippe de
Rothschild S.A. Een familiebedrijf waarvan de raad van toezicht nog altijd
onder het voorzitterschap van barones Philippe de Rothschild staat.
Mouton Cadet
Het merk Mouton Cadet bestaat inmiddels al ruim 80 jaar. Destijds, in de jaren 1930 en 1931, kon
men vanwege de mindere kwaliteit van deze jaren Chatêau Mouton Rothschild niet onder eigen
naam op de markt brengen. Daarom werd dit onder de naam Mouton Cadet gedaan. Gelukkig
ging de naam daarna niet verloren en groeide Mouton Cadet uit tot het meest bekende Bordeaux
AC merk ter wereld. Naast de Mouton Cadet Rouge werden later ook de Blanc en Rosé de Mouton
Cadet geïntroduceerd.
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Mouton Cadet Reserve Graves Rouge
Mouton Cadet Reserve Graves Rouge heeft een prachtige donkerpaarse kleur.
De neus bevat hints van rijp fruit (frambozen en kersen) en tijm. De wijn is prachtig
elegant.
Past uitstekend bij fazant, kalfsvlees en geitenkaasjes.

Uw prijs € 9,95
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Mouton Cadet Reserve Medoc
Mouton Cadet Reserve Medoc heeft een krachtige neus van rijpe rode bessen en
gecarameliseerde pruimen. Uiters complexe smaken als zwarte bessen, peper en
cederhout volmaken een perfect smaakpallet. Deze krachtige wijn heeft een mooie
structuur en is prachtig mooi gebalanceerd.

Uw prijs € 10,65
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Mouton Cadet Reserve Saint Emilion
Mouton Cadet Reserve Saint Emillion bestaat voornamelijk uit merlot. Dit maakt deze
wijn zacht en soepel. De Cabernet Sauvignon zorgt voor karakter en rijpingspotentieel.
Deze prachtig mooie rode wijn is intens rood van kleur. In de neus aroma’s van zwarte
bessen en confiture. In eerste instantie domineert het fruit, richting de afdronk is deze
wijn kruidig.

Uw prijs € 12,15
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Mouton Cadet Reserve Sauternes
Mouton Cadet Reserve Sauternes is prachtig mooi goud van kleur. De neus is intens
en mooi complex met hints van abrikozen, kandijsuiker, honing, hazaelnoten en een
toefje kaneel.
De smaak is zeer rijk en tegelijkertijd subtiel en mooi elegant. Mouton Cadet Reserve
Sauternes geniet een zeer lange afdronk.

Uw prijs € 14,50
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B.P. Rothschild Pay D’oc Rose
De Cabernet Sauvignon Rosé heeft een dieproze
kleur. De neus geeft hints van rood fruit als aardbeien en frambozen, alsmede perzik
en nectarine.
Ook in de smaak zijn deze terug te proeven. De wijn heeft veel body en een mooie
lange fruitige afdronk.

Uw prijs € 6,65
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Red Tree Chardonnay
De Chardonnay van Red Tree heeft een uitstekende balans tussen fris fruit zoals kiwi,
perzik, peer en appel met daarnaast het subtiele eikenhout.
Dat maakt deze Californische Chardonnay zeer breed inzetbaar.
Past uitstekend bij visgerechten, pasta’s en frisse salades.

Uw prijs € 6,65

RED TREE WIJNEN CALIFORNIE
Cecchetti Wine Company is nog een zeer jong bedrijf. Na meer dan 20
jaar ervaring in de wijnmarketing besloot Roy Cecchetti in 2007 te starten
met Cecchetti Wine Company. Ervaren wijnmaker Bob Broman werd
aangetrokken en samen begonnen ze aan hun doel, uitstekende wijnen
produceren voor een goede prijs. Dat hier vraag naar is, blijkt uit de enorme
groei die het bedrijf sinds 2007 heeft doorgemaakt.
De Red Tree wijnen zijn volle en fruitige wijnen waarin de specifieke kenmerken van
de druivenrassen goed naar voren komen. De uitstraling is fris en erg herkenbaar
voor de consument. De Red Tree wijnen krijgen regelmatig goede beoordelingen
in vakbladen als Wine Spectator en Wine Enthusiast voor hun uitstekende prijs /
kwaliteitsverhouding.

p.9

Digitale
Wijnnieuwsbrief
Red Tree Pinot Noir
Deze Californische Pinot Noir is mooi licht van kleur met hints van kersen en subtiel
eiken.
In de smaak domineert rood fruit met mooie soepele tannines.
Licht gekoeld op het terras, kip, stevige visgerechten.

Uw prijs € 6,65
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Red Tree Zinfandel
Zinfandel is dé druif van Californië. De Zinfandel van Red Tree heeft een neus van
Chocola en tabak met subtiel eiken op de achtergrond. Kenmerkend voor Zinfandel is
de “jammy”(overrijp fruit) smaak.
Prachtige aroma’s van zwarte bessen, vanille en kruiden.
Past uitstekend bij pasta’s en varkensvlees

Uw prijs € 6,65
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Luxe verzameldoos wijnverpakkingen!

Deze bestaat uit 10 wijndozen in 4 verschillende ontwerpen. Bij de dozen zijn bijpassende
halslabels inbegrepen. Regelmatig zult u een mooie wijn weggeven aan iemand speciaal.
Echter u doet afbreuk aan de wijn als u dit verpakt in een papieren zakje, met deze luxe
verzameldoos heeft u altijd een passende verpakking voor uw wijncadeau. Een mooie wijn
verdiend nu eenmaal een mooie luxe verpakking!
Inhoud :
2 x met tekst gefeliciteerd en passende halslabels
2 x met tekst bedankt en passende halslabels
2 x met tekst van harte en passende halslabels
4 x zonder tekst en passende halslabels

Uw prijs € 15,90
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