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Eindejaarsgeschenken 2020



Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn in euro’s en exclusief btw. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 
Zet- en drukfouten in deze brochure alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijvingen en prijzen zijn voorbehouden.
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Voorwoord
Hierbij presenteren wij onze eindejaarsgeschenken brochure van 2020.
In bijzondere tijden worden kerstpakketten of cadeaus altijd zeer gewaardeerd.
We hebben een mooie selectie gemaakt voor ieder budget en ieders smaak.
Ook dit jaar kun je deze pakketten weer via onze website bestellen.

Nieuwsgierig welke artikelen er allemaal in de geselecteerde pakketten zitten? 
Kijk dan op onze website, hier hebben wij een uitgebreide opsomming van de 
producten vermeld.

Wil je liever persoonlijk contact om een kerstpakket zelf samen te stellen? Geen 
probleem dit is ook mogelijk door rechtstreeks contact op te nemen met de 
Gastrovino winkel bij je in de buurt.
 
Ben je op zoek naar een luxe pakket met Gastrovino producten, mooie wijnen en 
delicatessen, dan hebben wij deze ook.
Vraag hiernaar bij uw Gastrovino winkel. Zij kunnen u adviseren en helpen bij het 
maken van een keuze.

Samen met u zorgen we dat uw personeel, medewerkers en/of relaties een 
passend geschenk gaan ontvangen aan het einde van het jaar.

Want samen maken we 2020 onvergetelijk!

GESCHENKENFOLDER 2020
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Art of  nature
7 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Met een kop thee en 
een boek op de bank. 
In combinatie 
met deze artikelen 
is het dubbel genieten.

15 ,-
excl. BTW

€

9 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Bedankt voor je inzet 
je verdient het! 

Dank
Goud

15 ,-
excl. BTW

€
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Murcia
18 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Tapas! Producten 
om van je tapas 
een feestje 
te maken.

35 ,-
excl. BTW

€

5 ,-
excl. BTW

€

1 artikel verpakt in cadeaudoos.

Heerlijke 
Panettone 
om cadeau 
te geven.

You are Amazing
Panettone 500 gr.
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20 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Een pakket met voor 
ieder wat lekkers.

Delight

35 ,-
excl. BTW

€

50 ,-
excl. BTW

€Keep it 
cool 
10 artikelen verpakt
in cadeaudoos.

Een mooie koelbox gevuld 
met stoere biertjes, zoete 
en zoute snacks.
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Excellent 
16 artikelen verpakt
 in cadeaudoos

Duizend maal dank voor je inzet. 
Mooi sjiek pakket waar de 
waardering vanaf spat.

30 ,-
excl. BTW

€

Roadtrip 
11 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Gevulde zwarte trolley 
met een beker to go 
voor onderweg.

45 ,-
excl. BTW

€
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Geweldig
19 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Een reiskoffer gevuld 
met heerlijke 
complimenten.

Thousand
memories 
20 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Voor de koude dagen 
om op te warmen 
en herinneringen 
op te halen. 

60 ,-
excl. BTW

€

35 ,-
excl. BTW

€
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Lekker
duurzaam 
8 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Voor de bewuste kiezer 
een pakket met 
Bio producten en een 
acacia serveerplank. 

25 ,-
excl. BTW

€

One
team 
18 artikelen verpakt 
in cadeaudoos.

Voor de echte 
teamplayer 
‘strong together’ 

30 ,-
excl. BTW

€
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Castello Monaci 
heerlijk Italiaans 

Castello Monaci Liante Salice Salentino: De wijn 
heeft een intense en complexe geur van 
zondoorstoofde kersen, gedroogde pruimen, 
chocolade en vanille. De smaak is vol en soepel 
met plezierige aroma’s van zeer rijp fruit en kruiden, 
balsamico en een hint van amandelen.
Castello Monaci Piluna Primitivo: De neus verrijkt zich 
met een boeket van rijp rood fruit met tonen van 
peper, vanille en Mediterrane kruiden. De smaak is 
zeer geconcentreerd met rijke aroma’s van drop 
en klein zwart fruit gevolgd door een aangenaam 
filmende afdronk die lang nablijft.
Castello Monaci Acante Fiano: Strogeel van kleur. 
Ananas, peer en honing komen je tegemoet in de 
neus. Fluweelzachte levendige smaak met veel fruit. 
Met een toets van hazelnoot in de afdronk. 

Ch. Martinolles Garriguet VV Limoux Rouge: Een elegante 
en complexe geur van pruimen, zwarte- en rode bessen met 
verfijnde kruiden en houttoets. Het volle rijpe fruit in de smaak 
is zeer verleidelijk en worden ondersteund door aangename 
zachte tannines. De afdronk is lang en intens dankzij de 
houtrijping met tonen van mokka en vanille.
Ch. Martinolles Chardonnay VV Limoux Blanc: De geur is 
complex en intens met indrukken van brioche, boter, kruiden 
en veel fruit (citrus, ananas en kweepeer). Vol en rijk van smaak 
met opnieuw lekker wat specerijen, elegante frisse nuances en 
een opmerkelijk lange afdronk.

2495

excl. BTW

€

2195

excl. BTW

€
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Chateau Martinolles 
Wat een rijkdom en finesse
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