
Mogelijkheden wijnproeverijen 
-vanaf 22,50 per persoon- 

 

 
 

Een wijnproeverij kunnen wij door één van onze wijnkenners op informele 
wijze verzorgen in onze eigen wijnkelder, gewoon bij u thuis of op kantoor. 
Samen proeven met leuke achtergrond informatie is een gezellige aanvulling 
op een verjaardag, een bijeenkomst met collega’s, familiefeest of andere 
gelegenheid. Het is zelfs te combineren met een kooksessie of bijpassende 
hapjes.  

Voorbeelden van thema’s zijn: 
Maak kennis met wijn      € 22,50  8 à 10 wijnen 
Hierin leren we je hoe je de proeftechniek moet toepassen, vertellen we hoe wijn gemaakt 
wordt, koen de wijntypen aan bod, etiket lezen, en maken we een wereldreis in de 
wijnwereld.                                                                                                                                                                   

Druivenrassen proeverij      € 25,00   8 à 10 rassen   
In deze proeverij gaan we steeds twee bekende druivenrassen naast elkaar proeven zodat de 
verschillen goed zijn te herkennen.                                                                                               

Kaas en wijn combineren     € 35,00     
Alle kaasflora`s komen op tafel. Gezamenlijk proeven we de wijnen en gaan we de 
combinaties aan. Zeker het misverstand dat alleen roodwijn en port bij kaas past zal je 
andere inzichten geven. 

Italië         € 29,50  
We gaan een wandeling maken door Italië waarbij de klassiekers in het glas voorbij komen. 
Hierbij vertellen we van alles over de wijngebieden, de wijnmakers, de vele micro 
klimaatzones en nog veel meer.                                                                                                                                                                                                           

Bubbels en bubbels      € 35,00  
Alles over wat maar bubbelt, de verschillen tussen Cava en Champagne, Frissante en 
Spumante en ga zo maar door. Alle flessen (mits mogelijk) worden geopend met het sabel                                                                                                                            
Blind proeverij       € 39,50 
De proeverij voor gevorderde. Proef 12 wijnen. Beoordeel ze en bespreek de herkomst van de 
wijn en druivenrassen. 

Genoemde prijzen zijn per persoon exclusief BTW en eventuele begeleidende hapjes. 
Wijnproeverijen duren ongeveer twee uur en verzorgen wij voor minimaal 8 personen. 

 



 
 

Hapjes 
 

Wij kunnen op verzoek diverse soorten hapjes afstemmen op de wijnen. 
Deze hapjes worden geserveerd tijdens de proeverij. Dit zijn kleine luxe smaakmakers van 

hoge kwaliteit en kosten € 3,00 per stuk. Minimale afname 40 stuks. 
 

Enkele voorbeelden zoals wij deze serveren tijdens onze proeverijen 

 

  
 Voorbeelden: 

 
Knapperige borrelsalade met in aceto gemarineerde 

groenten en citrusfruit 

**** 

Hollandse garnalen met frisse ijsbergsla 

en klassieke cocktailsaus 

**** 

Rillette van witvis met groene 

salade en dillemayonaise 

**** 

Gemarineerde staartjes van zoetwaterkreeft 

met verse kruiden en rode bietjes 

**** 

Dungesneden gerookte zalmfilet met crème 

van Limburgse mosterd en kappertjes 

**** 

Salade van gebraden kuikenborstfilet, nieuwe aardappel 

en groene boontjes met truffelsaus 

**** 

Gestoofde kalfssucade met zongedroogde 

tomaten en verse basilicum 

**** 

Brunoise van geconfijte eend met zoete mais 

en frambozendressing 

**** 

Tarte tartin van appel 

**** 

Warme en zachte chocolade moeuleux 

**** 
Citroentaart 

 


