EINDEJAARSCATALOGUS 2018

Nivoo Vinum biedt u al 20 jaar het
grootste aanbod van Zuid-Afrikaanse
wijnen in Limburg, maar verdeelt ook
bijzonder interessante wijnen uit
o.a. Argentinië, Australië, Chili, Frankrijk,
Hongarije, Nieuw-Zeeland, Spanje, Italië,
de Verenigde Staten, …
Bezoek vrijblijvend onze wijnkelder
en maak uitgebreid kennis met ons
aanbod en onze concurrentiële prijzen.
Wij organiseren tevens privé-degustaties
in onze degustatieruimtes, bij u thuis,
op het bedrijf of op locatie!
U kan bij ons ook terecht voor een
uitgebreide keuze aan eindejaarsen relatiegeschenken.
Bezoek ook "Wijncafé Mourvèdre”,
onze wijn- en tapasbar, open van
vrijdag tem maandag, van 17u00 (12u00 op zondag) tot 22u00uur.
www.wijncafemourvedre.be

Graag onze volledige prijslijst? Een mailtje naar info@nivoovinum.be of
u kan al onze wijnen online bestellen op www.nivoovinum.be

Nivoo Vinum
Finest Wines of the World
since 1999

Bubbly's please....

Graham Beck
Brut NV MCC

€ 16.50

Graham Beck
Brut Zero MCC

Graham Beck
Brut rosé MCC

Graham Beck
Blanc de
blancs MCC

€ 24.90

€ 16.90

€ 20.90

Ferghettina
Milledi Brut
Italië

€ 38.50/81.50(mgn)

Cava.
Franciacorta.
Champagne.
Limburgse bubbels.
Blanc de
Blancs
75 cl
€ 27.50

Domein Cuvelier
Blanc de Biz
75 cl
€ 21.90

Carte Blanche
75 cl

Brut rosé
75 cl

€ 23.90

€ 29.30

Topwijnen uit Zuid-Afrika, Argentinië, Chili, ...

Nivoo Vinum
Finest Wines of the World

Enkele toppers uit ons assortiment witte wijnen.

Oude Skip
Chenin Blanc

Korta
Irune

Pemo
Pecorino

Klein Constantia
Sauvignon Blanc

Dom Rafael
Branco

Dry Creek
Sauvignon Blanc

Warwick
White Lady

Zuid-Afrika

Chili

Italië

Zuid-Afrika

Portugal

USA

Zuid-Afrika

€ 5.90

€ 7.00

€ 7.90

€ 13.20

€ 9.90

€ 14.50

€ 22.90

* dit is slechts een selectie uit ons gamma

Enkele toppers uit ons assortiment rode wijnen.

Oude Skip
Mourvèdre

Pemo
Montepulciano

Cepa
Hito

Carlomagno
Primitivo

Arzuaga
Pago Florentino

Steenberg
Stately

Viu Manent
Carmenère Res.

Zuid-Afrika

Italië

Spanje

Italië

Spanje

Zuid-Afrika

Chili

€ 5.90

€ 7.90

€ 12.60

€ 7.50

€ 15.80

€ 12.50

€ 6.40

* dit is slechts een selectie uit ons gamma

Breng eens een bezoek aan onze wineshop
of Wijncafé Mourvèdre.

Welkom in “Wijncafé Mourvèdre.
Waar in 2002 nog koeien stonden kan je
vandaag genieten van honderden wijnen uit de hele wereld.
Na een ingrijpende verbouwing werd de voormalige stal
van deze vierkantshoeve uit 1800 omgevormd tot een gezellig café.
Proef eens van onze uitgelezen huis wijnen of maak uw keuze uit onze
uitgebreide wijnkaart. Laat je verleiden door onze wereldse tapas,
brasseriegerechtjes of een houtgebakken pizza bij al dat lekkers in je glas.
Sit back and relax ”en je weet“ life is too short to drink bad wines”

www.wijncafemourvedre.be

Onze bio- en biodynamische wijnen* zijn verrassender
dan u denkt! En bovendien zeer betaalbaar.
Grillo
Spumante
Italië
€ 13.50

Reyneke
Organic white

Purato
Grillo-Cattarato

Reyneke
Organic red

Italië

Zuid-Afrika

€ 11.20

€ 11.20

Feudo di Santa
Rina Ianca

Integro
Negroamare

Zuid-Afrika

Italië

Italië

€ 11.20

€ 7.90

€ 7.90

* dit is slechts een selectie uit ons gamma

De Vinoneers is een platform gecreëerd door een wijnmaker en een ontwerper om hun creatieve verwennerij
zonder beperking te uiten. Niet geleid door verkoopvolumes, marktaandeel of consumenteninzicht, dit is een pure
uitdrukking van de liefde voor goede wijn en kunst.
Door alleen de beste druiven te selecteren en vervolgens handgemaakte wijnen te maken met aantrekkelijke labels,
die een uniek artistiek gevoel creëren, is de synergie tussen wijn en kunst voelbaar.
De Vinoneers is een unieke samenwerking tussen Etienne Louw (Altydgedacht Estate) en Brenden Schwartz
(Bravo Design). Brenden en Etienne werken sinds 2010 samen en de twee zijn door de jaren heen goede vrienden
geworden. De naam "Vinoneers" grijpt terug naar het vorige leven van Etienne als chemisch ingenieur, terwijl de
naam van de wijn het beroemde Griekse spel "Orpheus en de onderwereld" in de schaduw stelt - wat ons
aanmoedigt om nooit terug te kijken! *beperkte oplages!

Feestwijnen voor op iedere tafel.
En voor ieders budget. Wij helpen u graag bij de keuze van uw wijnen in
combinatie met de gerechten en menu's.

Relatiegeschenken op maat!
Het is weer de tijd van het jaar om je relaties, klanten,
vrienden en familie te verwennen met een pakket (h)eerlijke wijnen.
Wij stellen graag voor u één of meerdere pakketten op maat samen.
En we kunnen ze zelfs voor u verzenden indien gewenst.
Volgens uw wensen en budget. Kan u niet kiezen?
Dan is een cadeaubon de ideale oplossing! Op www.nivoovinum.be
kan u direct cadeaubons bestellen. Advies nodig? Bel ons op
012 213109 of mail naar info@nivoovinum.be.

Selectie Boekenhoutkloof
Top 5 domein van Zuid-Afrika

Klein Constantia Vin de Constance
"Best sweet wine of the world 2018"

Enkele weken geleden proefde Jancis Robinson, één van de meest gekende wijncritici ter wereld, de Chardonnay
Reserve van Lismore Estate. Ze besloot om hem onmiddellijk in de lijst van de best gesmaakte chardonnay's van 2018
op te nemen. Maar Samantha O'Keefe haar andere wijnen genieten ondertussen ook wereldfaam. Genoeg redenen om
een "Lismore Discovery box" met een "personal note" van Samantha samen te stellen.

Deze 6 wijnen + 6 glazen One for All van Peter Steger aan de uitzonderlijke prijs van € 179 ipv € 211.40 !

NivooVinum bvba
Langstraat 25
3830 Berlingen-Wellen
+32 (0)12 213 109
info@nivoovinum.be
www.nivoovinum.be

We verzenden ook flessen binnen de EU
Nous envoyons aussi les bouteilles dans l'EU
We do send bottles in the EU and the UK
De vermelde prijzen gelden voor zendingen
van 1 tot en met 12 flessen van normaal formaat
Les prix mentionnées sont valables pour le transport
de 1 jusqu'a 12 bouteilles , format normale.
The sending costs here below are valid for
sendings from 1 up to 12 standard sized bottles.
België - Belgique - Belgium 10 € (gratis boven €175)
Nederland -Netherlands 10 €
Luxemburg - Luxembourg 10 €
Deutschland - Duitsland - Germany 10 €
France - Frankrijk 15 €
UK - Verenigd Koninkrijk 20 €

