
2

Wijnhandel BeauVin is een wijnspeciaalzaak gevestigd in Alkmaar, met een zeer ruime collectie 
wijnen uit de gehele wereld. Zowel om dagelijks te drinken als voor speciale gelegenheden.

Wijnhandel Beauvin
Scharlo 2 

1815 CP Alkmaar
T 072 512 44 77
www.beauvin.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 uur - 18.00 uur 
Donderdag Koopavond: tot 20.00 uur 
Zaterdag: 9.00 uur - 17.00 uur 
Zondag en maandag gesloten

BEAUVIN VIER KEER OP RIJ WIJNSPECIAALZAAK VAN HET JAAR!
Wijnhandel BeauVin is 4 keer op rij tot ‘Wijnspeciaalzaak van het Jaar’ uitgeroepen

door hét gezaghebbende Wijnalmanak. Maar liefst 47 wijnen staan vermeld in 
de Wijnalmanak waarvan 24 STERWIJNEN.

Schenk!

Relatiegeschenken 
voor iedere smaak 
en ieder budget

Beste wijnassortiment 
onder de € 10

Business to business:

Nieuw: ‘Zeg het met wijn!’

Wijnhandel Beauvin, 
4 keer uitgeroepen tot 
wijnspeciaalzaak van het jaar

Maak de traditionele eindejaarswijn weer bijzonder



3

‘ Samen maken we 
uw eindejaarswijn 
bijzonder’

4 x uitgeroepen
tot wijnspeciaalzaak 
van het jaar

2

Welke wijn past perfect
bij u en uw relaties?
We maken voor u graag een voorstel op maat

Bel 072-5124477 voor een afspraak bij u op 
kantoor (en we komen niet met lege handen...)

Vraag een offerte aan via info@beauvin.nl

Kom langs in onze winkel:
Scharlo 2, 1815 CP Alkmaar

Bezoek eerst onze webshop:
www.beauvin.nl

an het eind van het jaar wordt een mooie fles wijn altijd 

gewaardeerd door uw relaties. Op extra waardering kunt u 

rekenen als uw fles wijn ook nog eens een persoonlijke of originele 

boodschap vertelt. 

In dit SCHENK-magazine doen we u een flink aantal suggesties, 

waarmee u zich dit jaar perfect kunt onderscheiden van een 

standaard groothandelwijn. 

En wilt u echt iets origineels? Bezoek dan onze winkel voor 

persoonlijk advies over de wijn, de geschenkverpakking en/of de 

bezorging. Ook al gaat het om maar één fles: samen maken we uw 

eindejaarswijn bijzonder om te geven – en te ontvangen!

AWIJNHANDEL BEAUVIN
Wijnhandel BeauVin is een wijnspeciaalzaak
vanaf 2004 gevestigd in Alkmaar, met een 
zeer ruime collectie wijnen uit de gehele 
wereld. 

Wijnen uit zowel de traditionele wijnlanden 
als Frankrijk, Italië en Spanje en uit de 
“nieuwe wereld” landen zoals Australië, 
Chili, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en U.S.A. 
Ook voor Nederlandse wijn kunt u bij ons 
terecht. Zowel wijnen om elke dag te drinken 
als wijnen voor speciale gelegenheden.

Al onze wijnen importeren wij direct uit de 
wijnproducerende landen, veelal van 
ambachtelijk werkende wijnboeren. Het zijn 
juist deze wijnboeren die met veel liefde 
voor hun vak prachtige wijnen maken.
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Kies uw wijn 

Kies uw verpakking

Kies uw bezorging

Bel voor advies of kom kijken in de winkel of 
op onze webwinkel

Maak een keuze uit ons uitgebreide 
assortiment verpakkingen

Geen tijd om alles zelf te regelen? Laat ons uw 
wijngeschenken van A tot Z verzorgen én bezorgen.

In 3 stappen
naar uw 
eindejaarswijn

1

2

3

Laat u inspireren
op pagina 14

In deze schenk

Of kijk op
 onze website

Premium 
Selection

CLASSIC
SELECTION

6 8

Bekroonde wijnen 
onder de € 10

Klassieke wijnen 
uit Frankrijk en Italië

4

12 14 16
Bijzondere wijnen voor 
bijzondere gelegenheden

Feestelijk 
verpakt en 
snel bezorgd

Laat u informeren over de 
uitgebreide mogelijkheden

Zeg het
  met wijn

Maatwerk
en advies

Verpakking en
bezorging

Special
Selection
Unieke wijnen tussen 
de € 10 en € 20

Bestel tijdig 
dan heeft u
de ruimste
keuze uit ons
assortiment!

Druk, druk, 
druk?
Laat ons uw 
wijngeschenken 
verzorgen én 
bezorgen...

Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten
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Colombe de Peyrou 2014 
Castillon - Côtes de 
Bordeaux

Bekroonde wijnen onder de € 10

Lekker bij: talloze 
vleesgerechten

€ 9,50
(incl. BTW € 11,50)

Omfietswijn van 

Nicolaas Klei

Prachtige, klassieke rode bordeaux 

die door wijnschrijver Nicolaas Klei 

de waardering van Omfietswijn 

krijgt. Vier van de maximaal 

vijf glaasjes met de volgende 

beschrijving; deze merlot laat 

zien dat hij een bordeaux is. 

Statig van bouw, met ferme 

tannines onder het rijpe fruit.

Premium 
Selection

Schenk! selectie

NEGROAMARO DOMIZIANO 2015
Winnaar beste prijs-kwaliteitverhouding Italiaanse rode huiswijn 

Lekker bij: dagelijkse 
maaltijd, stukje kaas of 
worst of zomaar.

Lekker bij: stevige 
wintergerechten, 
stoofschotels, 
stukje kaas

€ 5,25
(incl. BTW € 6,35)

€ 7,19
(incl. BTW € 8,70)

Wat een huiswijn! Al diverse malen is deze volle, 
romige, zachte Zuid-Italiaanse wijn gekozen tot wijn 
van het jaar op het Proefschrift wijnconcours. In 
2014 gekozen tot beste prijs-kwaliteitverhouding 
tijdens de Italiaanse Huiswijn Competitie. 

Cava de Pró
Winnaar Proefschrift

Lekker bij: aperitief, 
Oud en Nieuw, 
talloze voorgerechten

€ 6,57
(incl. BTW € 7,95)

De beste mousserende wijn van Nederland 
onder de tien euro in ons assortiment! 
Naast de eerste prijs tijdens het Proefschrift 
wijnconcours was deze cava ook eerste in de 
grote Telegraaf bubbeltest.

Herdade de São Miguel, Alentejo 
Colheita Seleccionada 2015
Gouden medaille Berliner Wein Trophy

Deze Portugese ‘colheita seleccionada’ is 

gemaakt van vier verschillende druivenrassen: 

alicante bouschet, cabernet sauvignon, syrah en 

touriga nacional. Samen zorgen zij voor expressie 

en complexiteit in geur en smaak. Winnaar van 

een gouden medaille op de prestigieuze Berliner 

Wein Trophy.
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Domaine du Bon 
Remède 2015 Ventoux
La Grange Delay 
Gouden medaille op Concours 

Générale Agricole 

in Parijs 2015

Lekker bij: 
gegrild vlees, hartige 
snack

€ 7,31
(incl. BTW € 8,85)

Lekker bij: aperitief, 
visgerechten, 
quiches

€ 6,86
(incl. BTW € 8,30)

Lekker bij: volle, 
kruidig smakende stoof-
gerechten, stamppot, 
buiten de maaltijd om

€ 7,23
(incl. BTW € 8,75)

De droge witte Rueda van Castelo de Medina is een en 
al zuiverheid en expressie in geur en smaak. Al jaren 
een hardloper in ons assortiment en een wijn met een 
onberispelijke reputatie.

Grootse kwaliteit van 
een kleine ambachtelijke 
producent. De speciale aandacht 
voor en bijzondere kwaliteit van 
de wijngaard maken deze volle, rijk 
smakende Ventoux tot een winnaar!

Luxe, eikengerijpte cabernet-

merlot assemblage waarin de 

merlot dominant is. Producent 

van deze medaillewinnaar 

is Arjolle: een familiebedrijf 

met lange traditie en volop 

innovatie.

‘Bedankt man, 
je hebt dit jaar 
een topprestatie 
geleverd!’

Geen tijd om alles zelf te regelen? 
Laat ons uw wijngeschenken van 
A tot Z verzorgen én bezorgen.

druk?
Druk druk

Elke wijn wordt minstens driemaal geproefd door een 
team van wijnprofessionals voor we beslissen of we hem 
kopen. Door deze vakkundige en strenge selectie kopen 
we de beste wijnen voor een scherpe prijs.

Professionele wijnselectie

CASTELO DE MEDINA 
VERDEJO 2016 RUEDA

Domaine de 
l’Arjolle 2015 
cabernet-
merlot 

Kijk op pagina 12 voor
de mogelijkheden
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Special 
Selection

Schenk! selectie

De donkere wijnen van Cahors hebben van oudsher 
een grote reputatie, maar Château Lamartine maakt er 
ook een modern smakende en toegankelijke wijn van. 
Prachtige combinatie van een gebiedstypische, krachtige 
wijn met een brede kring van liefhebbers. Lamartine 
grossiert in medailles en goede pers en is al een paar 
maal geserveerd in de business-class van Air France.

Château Lamartine Cahors 2012
Cuvée Particulière

Het nieuwe
zwarte goud

Unieke wijnen tussen de € 10 en € 20

n onze Special Selection vindt u pareltjes van wijnen, die 

bij het grote publiek nog niet zo bekend zijn. Avontuurlijke 

wijnliefhebbers maken er daarentegen een sport van om juist dit 

soort unieke wijnen te ontdekken.

Verrassende topkwaliteit uit een relatief onbekende streek. Of van 

een wijngaard net naast een fameuze grand cru of DOCG-classificatie. 

Of van een zeer innovatieve wijnmaker, die werkelijk tovert met 

oude wijnstokken. En - ook niet onbelangrijk - vaak veel beter 

betaalbaar dan de bekende namen.

Ga zelf op ontdekkingstocht door onze Special Selection of laat u 

deskundig adviseren in onze winkel. We helpen u graag verder!

I

Lekker bij: 
eendenborst, gegrild 
rood vlees, groot wild.

€ 12,77
(incl. BTW € 15,45)
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Het is een lang verborgen geheim, 
maar de twee Grieken Yiannis en 
Leon maken op hun domein op 
het schiereiland Nemea, westelijk 
van Athene, een prachtige, 
eikengerijpte rode wijn. 

Goddelijke 
Griek
Gaia Estate Agiorgitiko 2015

€ 10,91
(incl. BTW € 13,20)

Loredan Gasparini Prosecco

Prosecco van deze kwaliteit is welkom op 
elke tafel. En wilt u iets ‘groots’ aanbieden 
dan hebben we grote flessen van 1,5 en 
zelfs 3 liter inhoud.

HEEL VEEL 
ITALIAANSE 
BUBBELS

Gewone fles

€ 8,51
(incl. BTW € 10,30)

Jeroboam (3 liter)

€ 44,59
(incl. BTW € 53,95)

Magnum (1,5 liter)

€ 18,14
(incl. BTW € 21,95)

Bestel
ze in een

stoere kist!
Kijk op pagina 14

Alsof er
een engeltje
over je tong....

Dit is snoep voor volwassenen! Deze magnifieke, 
licht zoete en mousserende wijn geurt en 
smaakt naar muskaat en lychees. Een must bij 
nagerechten zoals bavarois, fruitsalades en 
vruchtentaart.

La Caudrina Moscato d’Asti 2016

€ 9,88
(incl. BTW € 11,95)
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Een mooie bordeaux grand cru met concentratie 
en lengte. Kan al gedronken worden maar kan 
gerust nog een paar jaar verder rijpen.

Château Gaillard 2014 
Saint Emilion grand cru

oms is een goede prijs-kwaliteitverhouding alleen niet 

voldoende en maakt u meer indruk met een wijn van 

voorname herkomst. Onderstaande ‘grote’ namen zijn binnen 

hun herkomstbenaming toppers.

S

Schenk! selectie

Klassieke wijnen uit Frankrijk en Italië

CLASSIC
SELECTION

POUILLY FUMÉ 
LA MOYNERIE 2015 
MICHEL REDDE

De beroemde droge witte 
wijn van de sauvignon 
druif uit de Loire. Veel 
expressie en klasse.

€ 16,49
(incl. BTW € 19,95)

€ 15,66
(incl. BTW € 18,95)

Schenk! 
Ruimste keuze 
bij tijdig bestellen!

Veel van onze wijnen 
komen van ambachtelijk 
werkende wijnmakers met 
een beperkte productie. 
Bestel tijdig en kies uit alle 
pareltjes in het assortiment!
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Crémant de 
Bourgogne 
Vitteaut Alberti

Château Cambon 
La Pelouse 
Haut-Médoc 
2012

VINO NOBILE DI 
MONTEPULCIANO 
SALCHETO 2013

Beroemde Toscaanse grootheid van de volledig biologisch 
werkende Salcheto. Sangiovese druiven op z’n best.

Nog zo'n klassieke bordeaux die veel 
mensen waarderen. Dit is een prachtige 
rode wijn, toegankelijk van smaak met 
luxe eikenhout tonen.

Prachtige, verfijnde rode bourgogne van familiebedrijf Sirugue met 
wijngaarden net buiten Vosne Romanée en tegenover Clos de Vougeot.

Bourgogne Pinot Noir 2014
Domaine Robert Sirugue

Deze wijnen 
verdienen een 

luxe verpakking!

Kijk op pagina 14

Voor Fransen is deze mousserende 
witte bourgogne hét alternatief 
voor Champagne en wordt steevast 
geschonken bij een feestelijke 
gebeurtenis of ontvangst van vrienden.

€ 12,07
(incl. BTW € 14,60)

€ 17,52
(incl. BTW € 21,20)

€ 16,49
(incl. BTW € 19,95)

€ 14,63
(incl. BTW € 17,70)



Geef wijn met een verhaal
Wijn cadeau geven is altijd leuk. En het wordt extra aantrekkelijk als de ontvanger in  

een sfeervolle videopresentatie kan zien waar de wijn vandaan komt, wie de wijnmaker is 
én hoe de wijn is gemaakt. Een unieke mogelijkheid om eens achter de schermen te kijken! 

Deze korte film kunt u bovendien voorzien van een persoonlijke boodschap.  
Zo geeft u letterlijk een cadeau met een verhaal.

Ontdek meer over de wijn én de wijnmaker

Di Lenardo Vineyards  
Eigentijdse, sappige  

Italiaanse wijnen

Domaine de l’Arjolle 
Dé kwaliteitspionier in 

Zuid-Frankrijk

Vivanco 
Klassieke wijnen  

uit de Rioja

Een uniek  

cadeau-idee!

Verras uw relaties met een bijzonder wijncadeau. 
Lees achterop hoe het werkt!

Uw relatie kan bijvoorbeeld online een kijkje nemen bij:
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Bekijk alvast de videopresentatie van  
wijnmaker Massimo di Lenardo

beauvin.nl/film/di-lenardo-vineyards

Zo geeft u een uniek wijncadeau:

Meer weten of meteen een afspraak maken?

Kies een wijn van de deelnemende wijnmakers  
(Di Lenardo, Badet Clément, Piqueras, Cantine Due 
Palme, Vivanco of Domaine de l’Arjolle).

Bij deze wijn krijgt u een uitgebreide  
wijnbeschrijving én een kaartje met een QR-code.  
Door deze code te scannen, ziet de ontvanger hoe 
de wijn is gemaakt en door wie.

Maak uw cadeau extra persoonlijk,
bijvoorbeeld met een bedankje voor de fijne
samenwerking of een bijzondere kerstwens.  
Dat kan door uw bedrijfslogo, een tekstboodschap
of een eigen introductiefilmpje toe te voegen aan 
de videopresentatie. Dit kunnen wij – inclusief 
eventuele video-opname en montage – al verzorgen 
vanaf € 65,00 exclusief BTW.

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. We vertellen  
u graag meer! Ook kunnen we u meteen – ter inspiratie –  een voorbeeld  
toesturen van een gepersonaliseerde video.

1

2

3

Dubbel  

genieten

van lekkere 

wijn!
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Bekijk alvast de videopresentatie van  
wijnmaker Massimo di Lenardo

schaapveld.nl/film/dilenardo

Zo geeft u een uniek wijncadeau:

Meer weten of meteen een afspraak maken?

Kies een wijn van de deelnemende wijnmakers  
(Di Lenardo, Badet Clément, Piqueras, Cantine Due 
Palme, Vivanco of Domaine de l’Arjolle).

Bij deze wijn krijgt u een uitgebreide  
wijnbeschrijving én een kaartje met een QR-code.  
Door deze code te scannen, ziet de ontvanger hoe 
de wijn is gemaakt en door wie.

Maak uw cadeau extra persoonlijk,
bijvoorbeeld met een bedankje voor de fijne
samenwerking of een bijzondere kerstwens.  
Dat kan door uw bedrijfslogo, een tekstboodschap
of een eigen introductiefilmpje toe te voegen aan 
de videopresentatie. Dit kunnen wij – inclusief 
eventuele video-opname en montage – al verzorgen 
vanaf € 65,00 exclusief BTW.

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. We vertellen  
u graag meer! Ook kunnen we u meteen – ter inspiratie – een voorbeeld  
toesturen van een gepersonaliseerde video.

1

2

3

Ruimte voor logo en NAW gegevens

Meer weten of meteen een afspraak maken?Meer weten of meteen een afspraak maken?Meer weten of meteen een afspraak maken?
Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. We vertellen 
u graag meer! Ook kunnen we u meteen – ter inspiratie – een voorbeeld 

Dubbel  

genieten

van lekkere 

wijn!

Wijnhandel Schaapveld B.V.
Pelikaanstraat 4a  
7201 DR Zutphen

 0575-514427
 schaapveld.nl
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Bijzondere wijnen voor bijzondere momenten. 

Heeft u een bijzondere gelegenheid? Kies dan 

voor een wijn met een thema!

Zeg het
       met wijn

Enjoy the 
sweet smell 
of success

Deze zoete, Noord-Italiaanse 
wijn komt altijd op bijzondere 
momenten uit het wijnrek en 
krijgt de volle aandacht van 
uw relatie. Tip: personaliseer 
de fles en laat door ons een  
achteretiketje plaatsen met 
uw persoonlijke boodschap.

Di Lenardo 
Pass the Cookies 2016
50 cl

Schenk! gelegenheden

€ 12,15
(incl. BTW € 14,70)
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Champagne? Kies dan voor topkwaliteit van de 
kleinschalig geproduceerde Agrapart wijnen. De 
Les 7 Crus is een assemblage van 7 cru-gebieden, is 
verfijnd, zacht van smaak en selectief beschikbaar. 
Exclusiviteit gegarandeerd.

De kroon op het werk
Agrapart Champagne Les 7 Crus

€ 35,50
(incl. BTW € 42,95)

Crasto geldt als een van de topproducenten 
en maakt wonderschone, zuivere en niet 
zo zoete ports. De LBV port is een bijna 
vintagekwaliteit die wat langer op fust rijpt 
en daardoor direct na botteling al mooi op 
smaak is. Fraai bij rijpe, harde kazen of fijn 
gebak.

DE PERFECTE  AFSLUITER 
VOOR EEN GEZELLIGE AVOND
Crasto Quinta do Crasto Late 
Bottled Vintage Port 2013 

€ 14,55
(incl. BTW € 17,60)
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De combinatie is vaak sterker dan de afzonderlijke componenten. Dat geldt voor heel voor 
wijnen die gemaakt zijn van meerdere druivenrassen. Zoals deze heerlijke, eikengerijpte 
bordeaux blend van cabernet sauvignon en merlot druiven.

Eikengerijpte, volle rode wijn uit 
de Marken, hét opkomende wijn- 
en toerismegebied van Italië.

Tenuta de Angelis 
Pecorino 2016

Goed samengewerkt? Dan kiest u voor de 
vruchtbare combinatie van twee wijnen van 
dezelfde producent in één doosje of kistje.

It takes two 
to tango

Kijk op pagina 12 voor maatwerk en advies

Tenuta de Angelis 2014 
Rosso Piceno Superiore

Samen sterk
Révélation cabernet-merlot 2015

ALLE DEADLINES 
GEHAALD

Laat rijpende rode druif, geoogst net voor 
de koele en natte najaarsperiode in optimale 
rijpheid. Beter ‘spät’ dan nooit!

Thörle Spätburgunder 2016 

€ 10,29
(incl. BTW € 12,45)

Wilt u het duurzame karakter van uw 
bedrijf of samenwerking benadrukken? 
Dan past een van onze vele biologisch 
geproduceerde wijnen. Een goed voorbeeld is 
deze heerlijke, rode wijn uit Midden-Italië: vol, 
krachtig, rond van smaak en eikengerijpt.

Tenuta Giuliano 
Montepulciano d’Abruzzo 2015

Duurzaam
ondernemen
duurt het langst

€ 7,77
(incl. BTW € 9,40) € 7,40

(incl. BTW € 8,95)

€ 7,31
(incl. BTW € 8,85)

€ 7,31
(incl. BTW € 8,85)



14

DE VOORDELEN EN 
DE MOGELIJKHEDEN

Keuze uit het beste wijnassortiment
van Nederland 

Meer dan 800 zelf geïmporteerde wijnen

Tientallen bekroonde sterwijnen in de 
categorie tot € 10,00

Persoonlijk advies over de best 
passende wijn

Iedere wijn wordt voorzien van 
uitgebreide informatie

Veel mogelijkheden om uw eigen logo 
toe te voegen, zoals op kist, doos, etiket 
of wijninfo

Verpakking in een luxe geschenkkist

Bezorgen of verzenden 
in binnen- en 
buitenland

Wijn is een geliefd eindejaarskado. Wij onderscheiden ons niet alleen 
met de uitstekende kwaliteit van ons prijswinnende assortiment 
maar ook door veel informatie bij te sluiten. Elke wijn wordt geleverd 
met een wijninfo met uitleg over de wijn en een professionele 
proefnotitie met adviezen over wijn-spijs en bewaartermijn. Deze 
wijninfo kunt u voorzien van uw eigen bedrijfslogo!

Het maakt het wijngeschenk nog extra aantrekkelijk als 
de ontvanger in een sfeervolle videopresentatie kan zien 
waar de wijn vandaan komt, wie de wijnmaker is én hoe de 
wijn is gemaakt. Een unieke mogelijkheid om eens achter 
de schermen te kijken! Deze korte film kunt u bovendien 
voorzien van een persoonlijke boodschap. Zo geeft u 
letterlijk een cadeau met een verhaal.

WIJ MAKEN UW 
EINDEJAARSWIJN
NOG MEER BIJZONDER

Schenk! service

Bijzondere wijnen voor bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht. Denkt u maar 
eens aan het verpakken van op naam gerichte brieven, de juiste verpakking en verzending 
van de pakketten. Maar ook na ontvangst houdt onze service niet op. In overleg met u 
verpakken wij een kaartje met onze ‘niet goed – nieuwe fles’ service. Heeft een wijn 
kurk, dan krijgt de ontvanger van ons kosteloos een nieuwe fles toegezonden!

We verzorgen al uw 
relatiegeschenken van A tot Z

Maak een
afspraak voor 

persoonlijk advies,
kom langs in de 

winkel of vraag direct 
een offerte aan.

Nieuw! Geef wijn met 
een (film)presentatie
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Biologische wijnen

Duurzaam 
succes

Veel wijnen passen bij talloze maaltijden maar sommige 
gerechten vragen om een heel specifieke wijn. Een goed 
voorbeeld hiervan is de donker gekleurde, zoete Pedro 
Ximénez uit Zuid-Spanje. De perfecte combinatie met pure 
chocolade gerechten of zeer oude Hollandse kaas.

Bestel tijdig 
dan heeft u
de ruimste
keuze uit ons
assortiment!

Geven aan een goed doel is 

prima te combineren met het 

geven van een mooie fles wijn. 

Wij laten u graag voorbeelden 

zien van een halslabel aan de 

fles waarop u kunt aangeven 

welk goed doel u steunt.

De perfecte combinatie

Druk, druk, 
druk?
Laat ons uw 
wijngeschenken 
verzorgen én 
bezorgen...

€ 12,69
(incl. BTW € 15,35)

Palacio de Cirat Almansa 
Black Label Syrah-
Monastrell 2015

Volrood van kleur en kruidig en fruitig 
van geur, met een toets eikenhout. Volle 
smaakinzet, met een frisse voortzetting 
en licht tannine in de finale. Geurige 
afdronk met rijp fruit en kruiden.

Palacio de Cirat Almansa 
White Label Verdejo-
Sauvignon Blanc 2016

Geurige droge witte wijn met een 
kruidig, pittig en fruitig aroma. De 
smaak is fris, sappig en aromatisch, 
met een soepele en evenwichtige 
afdronk.

€ 5,29
(incl. BTW € 6,40)

€ 5,29
(incl. BTW € 6,40)

Wijnen van biologische herkomst zijn inmiddels razend populair 
in ons assortiment. De witte en rode Palacio de Cirat zijn twee 
prima voorbeelden dat goed én betaalbaar uitstekend samengaan.



Maak het verschil 
met een mooie 
verpakking

De klassieker onder de wijnverpakkingen en 
uitermate geschikt voor verzending. Eventueel 
voorzien van een functionele kartonnen doos voor 
de allerbeste manier van verzending. Kwaliteit 
waarmee u zich onderscheidt.

Liever uw wijnkado zelf afleveren, dan kunt u ook 
kiezen voor een mooie kartonnen geschenkdoos. 
We hebben ze in verschillende formaten en kleuren. 

Een geschenkdoos of kist kan worden bedrukt 
met uw bedrijfsnaam en logo. Wij adviseren u 
graag en verzorgen het traject van A tot Z.

Luxe wijnkisten

Feestelijk 
verpakt

Gepersonaliseerde
verpakkingen

Schenk! verpakkingen
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Tip: 
houd extra voorraad 
aan zodat u ook gedurende 
het hele jaar voor recepties, 
productpresentaties en 
verjaardagen een 
prachtige verpakking 
heeft.

U kunt bij ons kiezen uit prachtige verpakkingen die u 
desgewenst kunt laten bedrukken met uw bedrijfsnaam. Kom 
dit jaar tijdig bij ons en regel alvast, eventueel vooruitlopend op 
de wijnselectie, uw persoonlijk gemaakte wijnverpakkingen. 

vanaf € 2,11 (incl. BTW € 2,55)

vanaf € 0,79 (incl. BTW € 0,95)



 

Je zult ze maar krijgen, deze buurjongens! 

Drie prachtige en gebiedstypische Italianen 

die stuk voor stuk klasse en kwaliteit hebben.

BUURJONGENS

Stefano Accordini Tempus 2015: laat geoogste druiven en 
de rijping op eikenhouten fusten maken van de Tempus 
een van de meest zachte rode wijnen uit Italië, past bij elke 
gelegenheid.

Collefriso Vignaquadra 2012: nummer 1 voor ons uit de 
Abruzzen en hoog gewaardeerd door de wijnproevers van 
het magazine Perswijn. Krachtig, zwoel en bio!

Due Palme Selvarossa 2013: meervoudig bekroonde wijn 
(3 glaasjes Gambero Rosso) met heel veel smaak en 
zachtheid. Bovendien gebotteld in een indrukwekkende fles. 

€ 8,22
(incl. BTW € 9,95)

€ 16,12
(incl. BTW € 19,50)

€ 11,32
(incl. BTW € 13,70)

Stefano Accordini Tempus 2015 

Collefrisio Vignaquadra 2012

Due Palme Selvarossa 2013



Wijnhandel BeauVin is een wijnspeciaalzaak gevestigd in Alkmaar, met een zeer ruime collectie 
wijnen uit de gehele wereld. Zowel om dagelijks te drinken als voor speciale gelegenheden.

Wijnhandel Beauvin
Scharlo 2 

1815 CP Alkmaar
T 072 512 44 77
www.beauvin.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 uur - 18.00 uur 
Donderdag Koopavond: tot 20.00 uur 
Zaterdag: 9.00 uur - 17.00 uur 
Zondag en maandag gesloten

BEAUVIN VIER KEER OP RIJ WIJNSPECIAALZAAK VAN HET JAAR!
Wijnhandel BeauVin is 4 keer op rij tot ‘Wijnspeciaalzaak van het Jaar’ uitgeroepen

door hét gezaghebbende Wijnalmanak. Maar liefst 47 wijnen staan vermeld in 
de Wijnalmanak waarvan 24 STERWIJNEN.




