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Sponsor nachtzoenen 
Een nachtzoen, een knuffel een verhaaltje voor het slapen gaan. Dit is van 
onschatbare waarde, juist als ouders en kinderen elkaar het hardst nodig 
hebben, zoals wanneer een kind in het ziekenhuis moet verblijven. 

Een (t)huis ver van huis 
Het Ronald McDonald Huis Utrecht maakt zo’n nachtzoen 
mogelijk. Deze unieke logeerplek voor ouders, broertjes 
en zusjes van een kind dat in het ernaast gelegen 
Wilhelmina kinderziekenhuis verblijft, kan alleen 
bestaan dankzij de tomeloze inzet van 170 
vrijwilligers en donaties van particulieren, 
serviceclubs en ondernemers. Het Ronald McDonald 
Huis Utrecht is hiermee een (t)huis ver van huis. 

Lekker én verantwoord genieten 
Ronde Tafel 134 maakt het u eenvoudig om verantwoord te genieten. Samen 
met vinoloog Ischa Huizer van Wijnfort Jutphaas hebben wij een selectie 
gemaakt van kwalitatief  goede en lekkere wijnen. De wijnen schaft u aan 
voor dezelfde prijs als in de wijnhandel. Bestelt u de wijn via deze actie, dan 
doneert u 20% van de prijs aan het Ronald McDonald Huis Utrecht.

http://www.kinderfonds.nl
http://www.kinderfonds.nl


Mousserende Wijn 
Mousserende wijn is een wijn waarin zich koolzuur bevindt. Ze bestaan er in wit, rosé en rood en kunnen variëren 
van droog tot zoet. Deze wijnen worden op verschillende methodes gemaakt: 

Méthode traditionnelle. Na een eerste gisting tot een stille wijn volgt er een tweede gisting. Het 
koolzuur van de tweede gisting, die op fles plaatsvindt, blijft in de fles behouden. De kwaliteit van de 
"mousse" is hier het hoogst. Eenmaal ingeschonken blijven de bubbels lang in de wijn achter. 
Méthode Charmat (of méthode cuve close). De tweede gisting vindt in een gesloten tank plaats. Pas 
daarna wordt de wijn op fles gebracht. De bubbels zullen minder uitgesproken aanwezig zijn. 
Méthode gazéifié. Hier wordt de stille wijn ingespoten met koolzuurgas zoals dat geschiedt voor 
koolzuurhoudende limonades. De bubbels zullen, eenmaal uitgeschonken, vrij snel uit de wijn 
verdwenen zijn. 

Witte Wijn 
Witte wijnen worden gemaakt door witte of blauwe druiven te laten vergisten; suikers worden omgezet in alcohol 
en koolzuurgas. De schil van de druif geeft de kleur aan de wijn; hierdoor is het mogelijk om van 
blauwe druiven witte wijn te maken door het sap niet in aanraking te laten komen met de schillen. 
De diversiteit aan smaken is zeer groot, van droog tot zoet, van licht tot zwaar en van eenvoudig tot 
zeer exclusief. 

Rode Wijn 
Rode wijn wordt gemaakt door blauwe druiven te laten vergisten, suikers worden omgezet in 
alcohol en koolzuurgas. De rode kleur van de wijn is afkomstig van de schillen, hoe langer de schillen in 
contact zijn met het sap hoe intenser de kleur wordt. De diversiteit aan smaken is zeer groot, van droog tot 
zoet, van licht tot zwaar en van eenvoudig tot zeer exclusief. 

DessertWijn 
Dessertwijnen worden op verschillende manieren gemaakt. Een manier (Vin de Liqueur) is om de druiven zo lang 
aan de stokken te laten hangen, zodat ze optimaal rijp zijn. De druiven bevatten zoveel suikers, dat  tijdens de 
gisting de gistcellen sterven door de geproduceerde alcohol. Hierdoor wordt niet 
al het suiker vergist en blijft er een natuurlijke zoetheid over. Bij de op deze wijze  
geproduceerde dessertwijnen kunnen de druiven aangetast zijn door de Botrytis- 
schimmel. De schimmel maakt kleine gaatjes in de schil, waardoor het vocht in de 
druif kan verdampen en er een hoger suikergehalte in de druif ontstaat. Ook geeft 
deze schimmel een heerlijk aroma door de vorming van ester-verbindingen. Een 
andere goedkopere methode (Vin Doux Naturel) is, door tijdens de gisting een 
scheutje wijnalcohol toe te voegen. Hierdoor gaan de gistcellen dood en blijven 
er restsuikers over. 

Port  
Port is een versterkte wijn die wordt gemaakt in de Douro-vallei in het noordoosten van Portugal. Binnen de EU 

mogen alleen deze verstrekte wijnen uit Portugal  "port" genoemd worden. Wel worden er gelijksoortige 
versterkte wijnen over de gehele wereld gemaakt. Port bestaat er vele variaties, zoals witte port, rosé port, 
ruby port en tawny port. Binnen deze soorten bestaan er weer diverse kwaliteitsverschillen.  Sinds de 19e 
eeuw wordt gebruikgemaakt van de mutage-techniek. Dit is een techniek waarbij door middel van 
toevoeging van extra alcohol het gistingsproces voortijdig wordt beëindigd. Hierdoor worden niet alle 
suikers in alcohol omgezet, zodat de zoete smaak van port ontstaat. 

Biologische Wijn 
Biologische wijnen bestaan officieel niet. Deze zogenoemde wijnen worden echter wel met aandacht en zorg voor 
het milieu geproduceerd van biologisch geteelde druiven. Dit houdt in dat er zo min mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van kunstmatige bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast wordt 
onkruid in de wijngaard op natuurlijke wijze bestreden. De bodem staat centraal bij de 
biologische teelt van druiven. Doordat er geen kunstmest gebruikt wordt en de gewassen op 
natuurlijke wijze beschermd worden, ontstaat een natuurlijk evenwicht in de bodem waardoor er 
minder kans is op ziektes en plagen. Doordat de bodem gezonder is zijn ook de druiven van een 
betere kwaliteit. Wijnen van biologisch geteelde druiven zijn dus beter voor mens en milieu en zijn 
daarnaast van een uitstekende kwaliteit. 

Verschillende Wijnsoorten 



Niet op basis van prijs, op basis van intensiteit!  
Het is van belang om een bepaalde volgorde te hanteren. Bedenk maar eens dat je in een knalgroene appel bijt 
en daarna in een zacht chocoladetaartje hapt. Niet zo erg, toch? Maar doe het eens andersom! Het frisse 
appeltje komt, na het zoete en volle van de chocola, keihard en zuur op je smaakpapillen over.  

Ze zullen protesteren! Of eet eens een stevige salami met veel look en pepertjes; hoe smaakt een jong plakje 
geitenkaas hierna? Precies, je smaakpapillen worden danig beïnvloed door hetgeen waarmee ze geconfronteerd 
worden. Dus om wijnen optimaal te kunnen proeven, bouw je de intensiteit op. 

Wijnhuizen extra toegelicht  

Weingut Josef Fritz 
Kwaliteitsbewustzijn, innovatief denken, professionaliteit en de liefde voor werk, dat zijn de sleutelelementen van 
de filosofie van Weingut Josef Fritz. Een familie die zich altijd al bewust was van haar inherente 
verantwoordelijkheid voor natuur en wijn. De waardering voor de wijnen wordt uitgedrukt door talrijke 
wijnliefhebbers thuis en in het buitenland. Maar de waardering blijkt ook uit de awards die dit wijnhuis heeft 
ontvangen van een aantal wijnvakbladen, zoals Falstaff, Gault Millau, A la Carte en Vinaria. Wijnmaker Josef Fritz 
behoort tot de beste wijnkelders van Oostenrijk en de attentie en onderscheidingen zijn bewijzen van hun succes. 
De energie voor het werk en het streven naar nieuwe mogelijkheden wordt onttrokken aan die oenologische 
prestaties! 

Rioja Vega 
Tijd wordt waarde, dat is de oorsprong van deze wijnmaker. Nog voor de tijd waarop de “Denominacion de 
Origen Calificada” het garantiekeurmerk van kwaliteit werd, heette dit wijnhuis al Rioja Vega. Rioja Vega is het 
enige wijndomein in Rioja dat haar naam mocht behouden en is vandaag de dag een van de weinige 
producenten waarvan de wijnbouw en traditie teruggaat naar het begin van de wijncultuur in deze uitstekende 
Spaanse regio. Dat waren de jaren waarin de Franse Wijnmeesters (vanwege druifluis die de wijngaarden 
verwoestte) hun land ontvluchten en kozen voor Rioja. Zij wisten dat de nabijheid van de Ebro, de arme bodems 
en het mooie klimaat de perfecte ingrediënten waren om uitzonderlijke wijnen te produceren. Rioja Vega vat wijn 
volledig samen en is een middel om mensen samen te brengen en te verbinden. Wijn is een passie voor hen en het 
enige doel is om deze passie te delen met mensen zodra ze hun wijnen proeven! 

Cantine Tinazzi  
De Tinazzi-filosofie is er een van een bedrijf dat zich wil blijven ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren en weet hoe 
zij moet inspelen op de behoeften van haar cliënten van nationale en internationale afkomst. Veneto (Italië)blijft 
een toonaangevende wijnregio in termen van productie, maar ook van de beste kwaliteit! Wijnbouw in de 
Italiaanse provincie Verona is voor het grootste deel hooggespecialiseerd. Ca’ de’ Rocchi is een historische lijn van 
Tinazzi en omvat het allerbeste van Veneto. Niet vreemd dat het wijnhuis al een aantal maal als winnaar is 
uitgeroepen in toonaangevende wijnwedstrijden! 

Ciavolich 
De wijngaarden van het familielandgoed strekken zich uit over het geheel van de omliggende heuvels. Met veel 
precisie draait alles rond de wijnoogst en de productie van kwaliteitswijnen. Enkel oude druivenstokken worden 
gebruikt, waardoor de opbrengst weliswaar lager ligt dan gemiddeld, maar de intensiteit van het fruit des te meer 
aanwezig is.  

Opbouw van de Wijnkaart 



Wijnomschrijving:  

Deze mousserende wijn gemaakt 
door het familiewijnhuis Canals 
Nadal is afkomstig uit Penedès 
en gemaakt van de 
druivenrassen Xarel Lo (45%), 
Macabeu (40%) en Parellada 
(15%). De wijn rijpt lang op zijn 
"lees" en hierdoor krijgt hij een 
goed gebalanceerde volle en 
fris smaak. De wijn heeft een 
heerlijke neus van groene appel, 
peer, iets nootachtig, perzik en 
iets bloemen. De smaak is romig 
en vol van rijp wit fruit met een 
mooie mousse en een lange 
fruitige afdronk. 

Wijn-spijs combinatie: 
Deze wijn kan gedronken 
worden als apéritief, bij schaal- 
en schelpdieren, bij fruitdesserts 
of gewoon als feestwijn. 

Type/kleur: 
Mousserend 
Land: 
Spanje 
Druif: 
Xarel Lo 
Druif: 
Macabeu 
Druif: 
Parellada 
Smaak: 
Fris fruitig 
Smaak: 
Groene appel 
Smaak: 
Peer 
Wijn/spijs: 
Terras 
Wijn/spijs: 
Aperitief 
Wijn/spijs: 
Visgerechten 

Wijnomschrijving:  

Deze witte wijn is vol met fruit. De 
geur kenmerkt zich door aroma’s 
van wit fruit en citrusvruchten 
vergezeld van een exotische hint 
op de achtergrond. De smaak is 
lekker toegankelijk en 
ongecompliceerd met een  
uitstekende zuurgraad, veel fruit 
en een lichte kruidigheid. 

Type/kleur: 
Wit 
Land: 
Spanje 
Druif: 
Verdejo 
Druif: 
Sauvignon Blanc 
Smaak: 
Rijp wit fruit 
Smaak: 
Citrusfruit 
Smaak: 
Kruiden 
Wijn/spijs: 
Visgerechten 
Wijn/spijs: 
Gevogelte 
Wijn/spijs: 
Frisse salade 

Wijnomschrijving:  

Deze witte wijn is gemaakt van 
de druivenrassen Viognier (65%) 
en Chardonnay (35%). De kleur is 
licht geel. De geur is mooi vol en 
delicate, maar ook zeer 
aromatisch met florale tonen. De 
smaak is vol, rond met rijp 
tropisch fruit en aangename 
frisse zuurtjes. 

Wijn-spijs combinatie: 
Deze wijn is heerlijk bij een 
gebraden kippetje, zalm, jonge 
romige kazen of als aperitief. 

Type/kleur: 
Wit 
Land: 
Frankrijk 
Druif: 
Viognier 
Druif: 
Chardonnay 
Smaak: 
Tropisch fruit 
Smaak: 
Rijp wit fruit 
Smaak: 
Bloemig 
Wijn/spijs: 
Zalm 
Wijn/spijs: 
Gevogelte 
Wijn/spijs: 
Aperitief 

Mas de la Rosa, Vino Blanco, 
Verdejo Sauvignon  

€ 5,50

Domaine Duberny, Monts du Roi, 
Chard.Viognier, Vin de Pays 

d’Oc 
€ 8,95

Duart de Sió, Cava Brut 
€11,95

Biologisch!

http://www.rietveldwines.com/nl/witte-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/mousserende-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/mousserende-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/witte-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/witte-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/witte-wijnen/


Wijnomschrijving:  

Een frisse witte wijn gemaakt van 
het druivenras Trebbiano 
d'Abruzzo. De geur is elegant en 
zuiver met aroma's van witte 
bloemen en groene appeltjes. 
De smaak is iets aards met een 
aangename frisheid van appels 
en citrus. 

Wijn-spijs combinatie: 
Past goed bij salades met 
zeevruchten, fijne visgerechten, 
wit vlees, pasta's met lichte 
sauzen en lichte kazen 

Type/kleur: 
Wit 
Land: 
Italië 
Druif: 
Trebbiano d'Abruzzo 
Smaak: 
Groene appel 
Smaak: 
Fris 
Smaak: 
Fruitig 
Wijn/spijs: 
Visgerechten 
Wijn/spijs: 
Wit vlees 
Wijn/spijs: 
Geitenkaas 

Wijnomschrijving:  

Zeldzame witte wijn gemaakt 
van knalrode Roter Veltliner 
druiven. De letterlijk helrode kleur 
van de schil van de druiven 
worden beperkt geproduceerd 
in Oostenrijk. Deze aparte, 
karaktervolle witte wijn is 
okergeel van kleur, geurend naar 
stro, rijpe goudreinetten en 
rozijnen. Een harmonische smaak 
van appel, perzik, rabarber en 
noten met een ziltige ondertoon. 
Bijzondere wijn die u zeker eens 
in uw leven moet proeven en 
smaakt naar meer!  

Wijn-spijs combinatie: 
Prima inzetbaar bij gekruid 
Oosters eten, vissoorten als 
forel en zeeduivel maar probeer 
ook eens bij stoofvlees, 
varkenskarbonade 
of witschimmelkazen. 

Type/kleur: 
Wit 
Land: 
Oostenrijk 
Druif: 
Roter Veltliner 
Smaak: 
Tropisch fruit 
Smaak: 
Pepertje 
Smaak: 
Mineralen 
Wijn/spijs: 
Oosterse gerechten 
Wijn/spijs: 
Witte Vis 
Wijn/spijs: 
Stoofvlees 

Wijnomschrijving:  

De druiven komen de kelder in 
zodra ze het optimale niveau 
van rijpheid hebben bereikt. De 
velletjes en sap weken 
gedurende een groot deel van 
de alcoholische gisting bij een 
temperatuur van 28ºC  totdat er  
wijn ontstaat met aangename 
tannines en goede kleur. Het is 
van belang dat de kenmerken 
van het druivenras Merlot 
worden behouden. Intense en 
fruitige wijn, met een aroma van 
pepermunt en eucalyptus met 
een vleugje van specerijen. 

Type/kleur: 
Rood 
Land: 
Spanje 
Druif: 
Merlot 
Smaak: 
Rijp rood fruit 
Smaak: 
Specerijen 
Smaak: 
Pepermunt 
Wijn/spijs: 
Rood vlees 
Wijn/spijs: 
Gevogelte 
Wijn/spijs: 
Barbecue 

Josef Fritz, Roter Veltliner, 
Wagramterassen Wagram 

€  13,95

Mas de la Rosa, Vino Tinto, Merlot 
€ 5,50

Ciavolich, Ancilla Trebbiano, 
D.O.C. Trebbiano d’Abruzzo 

€ 9,95

http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/witte-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/witte-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/witte-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/witte-wijnen/


Wijnomschrijving:  

Deze zeer aangename rode wijn 
gemaakt van de druivenrassen 
Merlot en Cabernet Sauvignon is 
zeer fruitig, vol van rode bessen. 
Merlot geeft het fruit en 
Cabernet Sauvignon de body in 
deze wijn. De wijn heeft geen 
houtrijping ondergaan. Een 
mooie rode wijn die door zijn 
levendige en volle dronk veel 
voldoening schenkt. 

Wijn-spijs combinatie: 
Ideaal als begeleider van 
grillades, wild en kaas. 

Type/kleur: 
Rood 
Land: 
Frankrijk 
Druif: 
Merlot 
Druif: 
Cabernet Sauvignon 
Smaak: 
Rijp rood fruit 
Smaak: 
Rode bessen 
Smaak: 
Soepel 
Wijn/spijs: 
Gegrild vlees 
Wijn/spijs: 
Aperitief 
Wijn/spijs: 
Kaas 

Wijnomschrijving:  

Deze rode wijn van het 
druivenras Montepulciano wordt 
gemaakt van oude stokken, die 
al meer dan 25 jaar oud zijn. De 
druiven worden met de hand 
geoogst en vervolgens gerijpt in 
roestvrijstalen tanks, waardoor 
het zijn kenmerkende fruitigheid 
geeft. In de geur vinden wij 
aardbeien en pruimen. De 
smaak is fruitig met een 
aangenaam zuurtje. Great value 
for money! 

Wijn-spijs combinatie: 
Deze wijn past goed bij pizza en 
pasta's zoals tagliatelle of 
lasagne en wit vlees. 

Type/kleur: 
Rood 
Land: 
Italië 
Druif: 
Montepulciano 
Smaak: 
Rijp rood fruit 
Smaak: 
Licht kruidig 
Smaak: 
Pruimen 
Wijn/spijs: 
Rood vlees 
Wijn/spijs: 
Wit vlees 
Wijn/spijs: 
Pasta 

Wijnomschrijving:  

Deze rode wijn wordt gemaakt 
van Tempranillo (85%), Mazuelo 
(5%) en Graciano (10%). Het 
heerlijke aroma van deze wijn 
doet denken aan zeer rijp  fruit, 
toast, toffee en vanille. De 
smaak is zeer zacht en super 
elegant door de lange 
houtrijping. Dit geeft een rijke 
intense smaak van rijp fruit met 
een mooie vanilletoon. De 
afdronk is lang, intens en zeer 
aangenaam. 

Wijn-spijs combinatie: 
Deze wijn past zeer goed bij 
geroosterd lamsvlees, 
wildgerechten,  rood vlees en 
stevige kaassoorten. 

Type/kleur: 
Rood 
Land: 
Spanje 
Druif: 
Tempranillo 
Druif: 
Graciano 
Druif: 
Mazuelo 
Smaak: 
Vanille 
Smaak: 
Rijp rood fruit 
Smaak: 
Specerijen 
Wijn/spijs: 
Lamsvlees 
Wijn/spijs: 
Wild 
Wijn/spijs: 
Rood vlees 

Rioja Vega, Tinto Reserva, D.O.C. 
Rioja 
€   13,95

Domaine Duberny, Monts du Roi, 
Vin de Pays d’Oc 

€ 8,95

Ciavolich, Ancilla 
Montepulciano, D.O.C. 

Montepulciano d’Abruzzo 
€ 9,95

Biologisc
h!

http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/


Wijnomschrijving:  

Deze rode wijn is het smakelijke 
bijproduct van de Amarone en 
heeft een zeer rijk bouquet van 
pruimen, rijp rood fruit en 
specerijen. Wordt gemaakt van 
de druivenrassen Corvina (80%), 
Rondinella (15%) en Molinari 
(5%). De smaak is zeer krachtig 
met een kruidige toon en stevige 
tannines, de afdronk is krachtig 
en lang. Gerijpt op Frans en 
Amerikaans eikenhout voor 12 - 
18 maanden. Hierdoor 
versmelten de tannines en is 
deze wijn jong goed te drinken. 

Wijn-spijs combinatie: 
Past goed bij geroosterd en 
gegrild rood vlees, volle 
wildgerechten, stoofschotels en 
rijpe kaassoorten. 

Type/kleur: 
Rood 
Land: 
Italië 
Druif: 
Corvina Veronese 
Druif: 
Rondinella 
Druif: 
Molinara 
Smaak: 
Specerijen 
Smaak: 
Rood fruit 
Smaak: 
Pruimen 
Wijn/spijs: 
Risotto met paddestoelen 
Wijn/spijs: 
Wild 
Wijn/spijs: 
Rood vlees 

Wijnomschrijving:  

Deze dessertwijn is gemaakt door 
Weingut Muenzenrieder. Deze 
wijn heeft een geur van abrikoos, 
vijgen en rozijnen. Een heerlijke 
zoete smaak van gekonfijt fruit 
en een lange filmende afdronk. 
Gemaakt van het druivenras 
Bouvier. Letterlijk betekent 
Beerenauslese: “bessen 
uitgezocht”. Doordat de 
druiventrossen de gelegenheid 
hebben gekregen aan de 
druivenstok te blijven hangen, 
zullen veel druiven overrijp zijn en 
is het vocht omgezet in suikers. 

Wijn-spijs combinatie: 
De wijn past goed bij gekruide 
Thaise of Oosterse maaltijden. 
Maar ook heerlijk bij stevige 
visgerechten of gevogelte. 

Type/kleur: 
Dessertwijn wit 
Land: 
Oostenrijk 
Druif: 
Bouvier 
Smaak: 
Zeer vol 
Smaak: 
Tropisch fruit 
Smaak: 
Geconfijt fruit 
Wijn/spijs: 
Rijpe kazen 
Wijn/spijs: 
Zuiveldessert 
Wijn/spijs: 
Chocolade 

Wijnomschrijving:  

Deze tawny port van het huis 
Quinta do Sagrado, wat bij de 
Calem familie behoort, heeft 
een prachtige paarse en iets 
bruine kleur. De gebruikte 
druivenrassen voor deze tawny 
zijn Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca 
en Tinto Cão. De geur is rijk en 
zacht en vol met gedroogd fruit, 
rozijnen, krentjes en een beetje 
kaneel. De port is toegankelijk en 
zacht door een rijping in 
eikenhouten vaten. 

Wijn-spijs combinatie: 
Oude kazen, dessert, 
notentaartje en als aperitief. 

Type/kleur: 
Port Tawny 
Land: 
Portugal 
Druif: 
Touriga Nacional 
Druif: 
Touriga Franca 
Druif: 
Tinta Barroca 
Smaak: 
Rozijnen 
Smaak: 
Gedroogd fruit 
Smaak: 
Kaneel 
Wijn/spijs: 
Oude kaas 
Wijn/spijs: 
Dessert 

Muenzenrieder, Bouvier 
Beerenauslese, Burgenland 

€  12,50

Ca de' Rocchi, Monterè, Ripasso, 
D.O.C. Valpolicella 

€ 16,95

Quinta do Sagrado, Port Collection 
Tawny 
€  12,95

http://www.rietveldwines.com/nl/dessertwijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/port-wijn/
http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/dessertwijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/rode-wijnen/
http://www.rietveldwines.com/nl/port-wijn/


“Wijnkaart der Ronde Tafel 134” 
2015 - 2016

BESTELLING 

(Bedrijfs) Naam	 :  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	  
Adres	 	 :  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Postcode & Plaats	:  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Tel. & E-mail	 :  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Wijn	 	 	 	 Soort		 	 Prijs	 	 Aantal	 Totaal	 	  

Duart de Sió	 	 	 Mousserend	 	 €11,95 	 	 	 € 	 	 	  

Mas de la Rosa	 	 	 Wit	 	 	 €  5,50 	 	 	 € 	 	 	  

Domaine Duberny	 	 Wit, Biologisch	 €  8,95 	 	 	 € 	 	 	  

Ciavolich, Trebbiano	 	 Wit	 	 	 €  9,95 	 	 	 € 	 	 	  

Josef  Fritz, Roter Veltliner	 Wit	 	 	 €13,95 	 	 	 € 	 	 	  

Mas de la Rosa	 	 	 Rood	 	 	 €  5,50 	 	 	 € 	 	 	  

Domaine Duberny	 	 Rood, Biologisch	 €  8,95 	 	 	 € 	 	 	  

Ciavolich, Montepulciano	 Rood	 	 	 €  9,95 	 	 	 € 	 	 	  

Rioja Vega, Reserva	 	 Rood	 	 	 €13,95 	 	 	 € 	 	 	  

Ca' de' Rocchi, Ripasso		 Rood	 	 	 €16,95 	 	 	 € 	 	 	  

Muenzenrieder, Bouvier	 Rood	 	 	 €12,50 	 	 	 € 	 	 	  

Quinta do Sagrado, Tawny	 Port	 	 	 €12,95 	 	 	 € 	 	 	  

TOTAALBEDRAG BESTELLING	 	 	 	 	 	 € 	 	 	  
	 	 	 	 	  
De wijnen schaft u aan voor dezelfde prijs als in de wijnhandel. Bestelt u de wijn via een Tafelaar, dan doneert u 
20% van de prijs aan het Ronald McDonald Huis Utrecht!

Levering & Betaling 
Een factuur op bedrijfsnaam? Geen probleem! Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om uw betaling aan uw Tafelaar te 
voldoen. Indien u bestelt vóór 10 december 2015 heeft u uw wijnen voor de kerstdagen in huis. 

Ronde Tafel 134 (Rijn en Lek)  
IBAN: NL59 INGB 0006 1663 15 o.v.v. Wijnkaart 
KvK : 59035692 

www.rt134.nl

http://rt134.nl/wordpress
http://rt134.nl/wordpress

