
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIEGESCHENKEN 



 

OLIVINO bvba ’t Wulveke 8, 8210 Zedelgem 
+32(0)50 69 39 34 | info@olivino.be | www.olivino.be 

Follow us on Instagram & Facebook 

Say Yes to wine!  
 

Wijn staat al sinds jaar en dag in de top tien van populairste relatiegeschenken. Niet zo gek, want heel 

veel mensen houden van wijn: grote kans dus dat de ontvanger écht gaat genieten van het geschenk, 

anders dan bij veel hebbedingetjes die gewoon in de hoek worden gesmeten. 

 

Persoonlijk advies 

Wil je jouw klant, medewerkers of vrienden écht blij maken met wijn als relatiegeschenk? Dan is het 

belangrijk om de juiste keuze te maken. Olivino adviseert je graag persoonlijk over de beste wijnen voor 

jouw relatiegeschenk, afgestemd op jouw voorkeur en die van je klant of relatie. 

 

Wijnpakketten 

Olivino stelde diverse wijnpakketten samen in verschillende prijsklassen. Zo heb je de keuze uit een basis 

wijnpakket met één witte en één rode wijn van hetzelfde wijndomein.  Of kies je liever voor een boeiend 

en uitdagend pakket met wijnen op basis van viura, ribolla gialla, syrah, barbera, …? En uiteraard kan je 

ook diverse wijnpakketten combineren afgestemd op de interesses van je klant. 

 

Bruisend geschenk 

Wil je het nóg feestelijker maken? Dan is Champagne natuurlijk het uitgelezen relatiegeschenk. Vooral 

wanneer het geschenk bedoeld is om een heuglijke gebeurtenis te vieren. En bij Olivino kan je natuurlijk 

ook terecht voor een mooie fles Crémant de Bourgogne, prosecco of cava.  

 

Geschenkverpakking 

Jouw wijnpakketten worden stijlvol verpakt. Wens je een kaartje met een persoonlijke tekst toe te 

voegen? Dat kan! Olivino voorziet ook graag een technische fiche met wat meer info over de wijnen en 

foodpairing tips.  

Voor meer informatie, een op maat gemaakte offerte of specifieke wensen, aarzel niet ons te contacteren. 

We helpen je graag verder met een “uniek relatiegeschenk”. Wijn blijft tenslotte een zeer geschikt 

geschenk als blijk van waardering voor jouw klanten, medewerkers, partners en vrienden. 

 

 

Olivier Keersebilck 

Zaakvoerder Olivino  
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Inhoud 
 

1. WIJNPAKKET BUBBELS FOR THE BUBBEL 

• 6 flessen mousserende wijn à €73,00  

• 3 flessen mousserende wijn à €37,50 

 

2. MOUSSERENDE WIJNEN 

  Maak je keuze uit onze selectie mousserende wijnen. 

 

3. WIJNPAKKET SMALL IS BEAUTIFUL 

• 2 flessen van het wijndomein Paso-Primero à €18,45 

• 6 flessen (3 witte + 3 rode) van het wijndomein Paso-Primero à €52,90 

 

4. WIJNPAKKET ALL WHITE 

• 3 flessen witte wijn à €44,50 

• 6 flessen (2 flessen van elke wijn) à €87,50 

 

5. WIJNPAKKET MADE IN BELGIUM 

• 6 flessen witte wijn à €163,80 

 

6. WIJNPAKKET ALL RED 

• 3 flessen rode wijn à €47,25 

• 6 flessen (2 flessen van elke wijn) à €93,10 

 

7. WIJNPAKKET THE MIX 

• 6 flessen waarvan 3 witte en 3 rode wijnen à €76,40 

 

8. MAGNUMS 

  Maak je keuze uit onze selectie Magnum flessen 1,5 liter 
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1. WIJNPAKKET BUBBELS FOR THE BUBBEL 
 

Dit pakket bevat 6 flessen mousserende wijn € 73.00 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 3 flessen (1 fles van elke wijn) 
 

€ 37.45 
 

Olivino selecteerde voor jou 3 mousserende wijnen telkens met een andere bedruiving. In het 

pakket vind je telkens 2 flessen van elke wijn. 

 

Details over de wijnen: 

2 x Covides - Cava Xana - Penedès - Spanje 

Wijnstijl: mousserende witte wijn 

 

Druivensoort: macabeo, xarel.lo, parellada 

 

Neus:  fijne, elegante, fris fruitige neus, met veel appel, wit fruit en citrus 

 

Mond: deze cava werd gemaakt volgens de ‘méthode traditionelle’ d.w.z. via een tweede gisting op fles. In 

de mond zeer aangenaam met een mooie fraîcheur en een droge, volle afdronk. Een cava met een 

uitzonderlijke verhouding prijs/kwaliteit. 

 

2 x Il Colle - Prosecco Brut - Veneto - Italië 

Wijnstijl: mousserende witte wijn 

 

Druivensoort: glera 

 

Neus:  fijne, elegante, fruitige neus, met veel appel, wit fruit en citrus 

 

Mond: deze modernste versie van prosecco past het best bij de internationale smaak. Brut is de droogste 

variant en bevat maximaal 12 gram suiker en is te vergelijken met een champagne of franciacorta brut. Een 

goede Brut wordt gekarakteriseerd door een rijke geur van citrus, een verleidelijk vleugje broodkorst en 

een zeer aantrekkelijk, levendig smaakpalet met vers fruit. De smaak blijft lang hangen en zuivert de mond. 

 

2 x Vitteaut-Alberti - Crémant de Bourgogne - Blanc de Noirs - Bourgogne - Frankrijk 

 

Wijnstijl: mousserende witte wijn 

 

Druivensoort: pinot noir 

 

Neus: krachtig en verfijnd met veel fruit zoals perzik en nectarine 

 

Mond: in de smaak veel mirabel en de frisheid van witte perzik. Verder is deze Crémant zijdezacht, verfijnd 

en zéér elegant met een schitterende afdronk. Prijs kwaliteit uitmuntend! 
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CHAMPAGNE AR LENOBLE 

CHAMPAGNE F. BERGERONNEAU 

CREMANT VITTEAUT-ALBERTI 

GENOELS-ELDEREN 

2. MOUSSERENDE WIJNEN 
 

Maak je keuze uit onze selectie mousserende wijnen.  
 

Alle wijnen zijn individueel verkrijgbaar. Onderstaande prijzen zijn inclusief geschenkverpakking.  

 

Vitteaut-Alberti - Blanc de Noirs - Brut - Crémant de Bourgogne - Frankrijk € 16.33 

Vitteaut-Alberti - Blanc de Blancs - Brut - Crémant de Bourgogne - Frankrijk € 16.97 

  

Genoels-Elderen - Zwarte Parel - Brut - Haspengouw - België € 18.04 

Genoels-Elderen - Zilveren Parel - Brut - Haspengouw - België € 25.07 

  

Bergeronneau - Champagne Premier Cru - Grande Reserve - Brut - Frankrijk € 28.66 

Bergeronneau - Champagne Premier Cru - Grande Reserve - Brut - 1.5L - Frankrijk € 59.13 

  

Ar Lenoble - Champagne - Intense - Collection Classique - Brut - Frankrijk € 34.92 

Ar Lenoble - Champagne - Intense - Collection Classique - Brut - 1.5L - Frankrijk € 70.55 
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3. WIJNPAKKET SMALL IS BEAUTIFUL 
 

Dit pakket bevat 2 flessen van het wijndomein Paso-Primero € 18.45 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 6 flessen (3 witte + 3 rode) 
 

€ 52.90 
 

Paso-Primero is een onafhankelijk familiebedrijf dat gevestigd is in Somontano, in de centrale 

Pyreneeën van Noord-Spanje. De ambachtelijke wijnmakers achter dit project zijn de Britten 

Thomas en Emma Holt. Hun doel is om wijnen te maken die ouderwetse kwaliteiten en moderne 

technieken combineren - zonder grote ingrepen in het proces; met een zorgvuldige selectie van 

oude wijnstokken en leuke assemblages. 

Details over de wijnen: 

1 x Paso-Primero - Blanco - 2019 - Spanje - Somontano 

Wijnstijl: volle witte wijn met aromatische toets 

 

Druivensoort: chardonnay, riesling,  gewürztraminer 

 

Neus: verfrissende florale aroma’s van rozenbloesem, lychee, steenfruit en een frisse citrustoets 

 

Mond: deze wijn heeft een medium body met een romige structuur, versierd met delicate tonen van 

rozenbloesem, lychee, steenfruit. De wijn is ook nog verrijkt met een mooie aciditeit afkomstig van de 

riesling druif 

 

1 x Paso-Primero - Tinto - 2019 - Spanje - Somontano 

Wijnstijl: volle rode wijn  

 

Druivensoort: merlot, cabernet sauvignon, tempranillo, syrah en garnacha 

 

Neus: deze verassende blend van merlot, cabernet sauvignon, tempranillo, syrah en grenache kenmerkt 

zich door fris rood fruit, zwarte kers, chocolade, lichte kruidigheid en zoethout 

 

Mond: soepel, zéér toegankelijk, met intense smaken van  rood en zwart fruit, wat chocolade en wat 

kruidigheid in de finale. De afdronk is medium met een mooie aciditeit. 
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4. WIJNPAKKET ALL WHITE 
 

Dit pakket bevat 3 flessen witte wijn € 44.50 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 6 flessen (2 flessen van elke wijn) 
 

€ 87.50 
 

Olivino selecteerde voor jou drie verschillende witte wijnen. Dit pakket neemt je mee naar 

Spanje, Italië en Frankrijk. Maak kennis met de minder gekende druiven zoals viura en ribolla 

gialla.  

Details over de wijnen: 

1 x Ontañón - 2017 - Spanje - Rioja 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

Druivensoort: viura 

 

Neus: intense aroma’s van bloesems, rijpe peer en tropisch fruit  met een getoaste toets 

 

Mond: verfrissende accenten van tropisch fruit, citrus, pompelmoes, witte peper en toast. In de afdronk 

vind je ook wat honingtoetsen terug. Deze witte Rioja werd gemaakt van 100% Viura druif en heeft vijf 

maanden gerijpt op reeds gebruikte Amerikaanse eik. Daarna bleef de wijn nog vijf maanden rijpen op fles 

met een fantastisch resultaat als gevolg. 

 

1 x Tenuta Pinni - 2018/2019 - Italië - Friuli 

Wijnstijl: volle witte wijn 

 

Druivensoort: ribolla gialla 

 

Neus: deze wijn wordt gekenmerkt door elegantie en steekt boordevol heerlijke, fruitige aroma's zoals 

bloemen, wit en geel steenfruit. 

 

Mond: de wijn heeft een frisse aanzet en een goede vulling. De finale is fris, loepzuiver en met een 

schitterende afdronk. 

 

1 x Château La Negly - La Falaise - 2018 - Frankrijk - Languedoc 
 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

 

Druivensoort: chardonnay, marsanne 

 

Neus: een fijne combinatie met geuren van geel fruit zoals perzik, nectarine verder ook lychee en noten 

zoals amandel en pistache 

 

Mond: de smaak is rijk en vol, met duidelijk aanwezige houttonen en een romige afdronk 
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5. WIJNPAKKET MADE IN BELGIUM 
 

Dit pakket bevat 6 flessen witte wijn € 163.80 
 

Olivino selecteerde voor jou 6 verschillende unieke witte wijnen uit België, meer bepaald van 

Wijnkasteel Vandeurzen en Wijndomein Thilesna. 

 

Details over de wijnen: 

Wijndomein Thilesna is gelegen aan de Oude Maas in het historische dorpscentrum van Dilsen en omvat 

4 Ha waarvan 1.5 Ha wijngaard. Dilsen ligt in het uiterste oosten van België te midden van de Limburgse 

Maasvallei. Het is een van de droogste en zonnigste regio’s van de Benelux en heeft met zijn terroir van 

kiezel en grind, dé ideale voorwaarden voor de creatie van schitterende Belgische wijnen. 

 

1 x Wijndomein Thilesna - Pinot Auxerois - 2019 - België - Limburg 

 

Wijnstijl: volle witte wijn 

 

Druivensoort: pinot auxerrois 

 

Neus: subtiele geuren van bloesems met verder veel wit steenfruit, citrus en appel 

 

Mond: de smaak heeft toetsen van meloen, steenfruit en appel en gaat langzaam over in een aangenaam 

droge lange afdronk met een schitterende aciditeit. 

 

1 x Wijndomein Thilesna - Pinot Gris - 2018/2019 - België - Limburg 

Wijnstijl: volle witte wijn 

 

Druivensoort: pinot gris 

 

Neus: licht tropisch, floraal, steenfruit zoals rijpe appel, kweepeer en verder iets mineralig, … 

 

Mond: volle smaak, fruitig, soepel, complex, voorzien van prachtige frisse zuren.  

 

1 x Wijndomein Thilesna - Riesling - 2018 - België - Limburg 

Wijnstijl: volle witte wijn 

 

Druivensoort: riesling 

 

Neus: schitterende wijn met overheerlijke aroma's van limoen, citrus en geel steenfruit. Verder kruidig,  

bloemig en een vleugje petroleum. 

 

Mond: een complexe en rijke wijn met een onvoorstelbare mineraliteit met verfijnde zuren. Deze riesling 

kan perfect jong gedronken worden maar heeft ook veel bewaarpotentieel. 
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Wijnkasteel Vandeuzen bestaande uit het domein met kasteel, de 18de -eeuwse hoeve en de 11 hectare 

landbouwgrond werd in 2013 gekocht door Urbain Vandeurzen. Na een ingrijpende restauratie van vier 

jaar heeft het een indrukwekkende metamorfose ondergaan. ”De 11 hectare grote hellende flanken 

tegenover het kasteel kijken uit op het centrum van Linden. Omdat de bodem erg geschikt is en de zuidelijk 

georiënteerde hellingen een echt microklimaat hebben, werden ze getransformeerd tot de tweede 

grootste wijngaard in Vlaanderen. 

 

1 x Wijnkasteel Vandeurzen - Grüner Veltliner - 2018 - België - Hageland 

Wijnstijl: volle witte wijn met fris accent 

 

Druivensoort: grüner veltliner 

 

Neus: deze frisse, volle wijn heeft toetsen van citrusvrucht, een vleugje witte peper, appel, groene paprika, 

honing en vanille.  

 

Mond: deze wijn heeft een lichte tinteling, sappige hints van grapefruit met verfijnde zuren en een elegante 

en plezante afdronk met wat getoaste vanille in de finale. 

 

1 x Wijnkasteel Vandeurzen - Chardonnay - 2018 - België - Hageland 

Wijnstijl: volle witte wijn 

 

Druivensoort: chardonnay 

 

Neus: een krachtige volle en rijke wijn met aroma’s van limoen, peer, perzik, meloen, botertoetsen en 

verfrissende mineraliteit. 

 

Mond: volle complexe wijn met een uitstekende fraîcheur, blijft impressionant lang nazinderen. Kan nu 

reeds gedronken worden maar kan ook mooi verouderen. 

 

1 x Wijnkasteel Vandeurzen - Albariño - 2018 - België - Hageland 

Wijnstijl: volle witte wijn 

 

Druivensoort: albariño 

 

Neus: een intense en harmonieuze wijn met aroma’s van sinaasappelschil, perzik, appel, meloen, 

passievrucht en witte bloemen, verpakt in een verleidelijke en delicaat boeket. 

 

Mond:  deze wijn blinkt uit in elegantie, frisheid en dit met een medium body met een schitterende afdronk. 
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6. WIJNPAKKET ALL RED 
 

Dit pakket bevat 3 flessen rode wijn € 47.25 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 6 flessen (2 flessen van elke wijn) 
 

€ 93.10 
 

Olivino selecteerde voor jou drie verschillende rode wijnen uit Spanje, Italië en Frankrijk.  

Details over de wijnen: 

1 x El Escoces Volante - Papa Luna - 2017 - Spanje - Calatayud 

Wijnstijl: volle rode wijn met kruidige toets 

Druivensoort: 75% grenache vieilles vignes, 20% syrah & 5% mourvedre 

 

Neus: uitgesproken aroma's van rood en zwart fruit, specerijen zoals gemalen peper en lichte toast. 

 

Mond: een explosie van smaken van rode en zwarte vruchten vermengd met kruiden (peper, kruidnagel). 

Perfecte balans tussen fruit en materie. De lichte vanille toets is afkomstig van de houtlagering. De afdronk 

lijkt eindeloos, met mooie versmolten tannines!  

 

1 x Beatrice Gaudio - Barbera del Monferrato - Superiore - 2017 - Italië - Piemonte 

Wijnstijl: volle rode wijn 

Druivensoort: 85% barbera, 15% freisa 

 

Neus: fruitig, met onmiskenbare aroma's van kersen, frambozen, bramen, cassis en vanille. 

 

Mond: volle, intense, complexe wijn met aroma’s van kers, framboos, cassis, munt en tonen van tabak die 

zorgen voor een mooie, lange aangename afdronk. 

 

1 x Château La Negly - La Falaise - 2017 - Frankrijk - Languedoc 
 

Wijnstijl: volle rode wijn met een kruidige toets 

 

Druivensoort: syrah, grenache, mourvèdre, carignan 

 

Neus: aroma's van blauwe bessen, cassis, frambozen, chocolade, zwarte olijven en kruiden. 

 
Mond: een rijpe structuur afkomstig van rood en zwart fruit met verder fijne aroma's van gebrande koffie 
en zoethout gevolgd door een intense kruidige afdronk met zachte versmolten tannines. 
 
 
 
 

mailto:info@olivino.be
http://www.olivino.be/


 

OLIVINO bvba ’t Wulveke 8, 8210 Zedelgem 
+32(0)50 69 39 34 | info@olivino.be | www.olivino.be 

Follow us on Instagram & Facebook 

7. WIJNPAKKET THE MIX 
 

Dit pakket bevat 6 flessen waarvan 3 witte en 3 rode wijnen € 76.40 
 

Olivino selecteerde voor jou 6 verassende wijnen uit Europa.  

 

Details over de wijnen: 

1 x Ontañón - Vetiver - 2017 - Spanje - Rioja 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

Druivensoort: viura 

 

Neus: intense aroma’s van bloesems, rijpe peer en tropisch fruit  met een getoaste toets.  

 

Mond: volle intense wijn met verfrissende accenten van citrus, pompelmoes, tropisch fruit, witte peper en 

getoaste hints afkomstig van de houtopvoeding. De vetiver heeft een rijke structuur gekoppeld aan een 

aangename fraîcheur met een lange afdronk. 

 

1 x Château La Negly - La Brise Marine - 2019 - Frankrijk - La Clape 

 

Wijnstijl: volle witte wijn met een fris accent 

 

Druivensoort: 70% bourboulenc, 30% roussanne 

 

Neus: aroma's van exotisch fruit zoals mango, perziken en verse amandelen 

 

Mond: de aanzet is vol en rijk, mede door de houttonen, maar wordt direct gevolgd door de frisse, minerale 

structuur van de wijn. Een heerlijke, gebalanceerde wijn! 

 

1 x Apátsági Pincészet - Hemina - 2019 - Hongarije - Pannonhalma 

 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

Druivensoort: 60% chardonnay, 30% pinot blanc, 10% viognier 

 

Neus: deze wijn heeft een rijk aroma van rijp fruit met een subtiele vanilletoets. Hemina is qua stijl een 

Bourgondische volle witte wijn die - afhankelijk van de wijnoogst - is samengesteld uit andere druiven-

rassen. De recente wijnoogst is gebaseerd op chardonnay en pinot blanc. De wijn is ook nog verrijkt met de 

levendige fruitigheid van viognier die houtlagering heeft ondergaan.  

 

Mond: volle body met een romige structuur, versierd met een frisse mineraliteit en delicate tonen van het 

rijpen in gebruikte vaten. De wijn is ook nog verrijkt met de levendige fruitigheid van viognier. Het is een 

complexe en rijke wijn die schitterend kan verouderen. 
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1 x Château La Negly - La Côte - 2018 - Frankrijk - Languedoc 

 

Wijnstijl: volle rode wijn met een kruidige toets 

 

Druivensoort: 30% carignan, 30% grenache, 30% syrah, 10% mourvèdre 

 

Neus: intense aroma's van cassis, zwarte peper en toast 

 

Mond: veel zwart fruit zoals cassis, bramen en pruimen aangevuld met wat kruiden en drop. Deze wijn heeft 

een volle aanzet met een stevige structuur en zijdezachte tannines. Een gedeelte van de wijn krijgt 

houtlagering wat zorgt voor een puntje vanille. Macération Carbonique wordt toegepast om het maximale 

aan fruit uit de Carignan te halen. 

 

1 x Apátsági Pincészet - Hemina - 2018 - Hongarije - Pannonhalma 

 

Wijnstijl: volle rode wijn  

Druivenras: 75% merlot, 25% cabernet franc 

 

Neus: de nadruk ligt op rood fruit zoals framboos, aardbei, rode bes en violetsnoepjes afkomstig van de 

cabernet franc en zwarte bessen, donkere kersen en pruimen van de merlot druif.  

 

Mond: vanwege de dominantie van merlot, heeft de wijn zijdezachte tannines en verfijning, terwijl de tonen 

van cabernet franc zorgen voor de structuur van de wijn. De korte periode van veroudering in gebruikte 

Hongaarse houten vaten zorgt voor een surplus aangevuld door de prachtige fruitigheid. Het is een delicate 

en elegante blend in Bordeaux stijl uit Hongarije. 

 

 

1 x Ktima Lantides Estate - Little Ark - 2018 - Griekenland - Nemea 

 

Wijnstijl: volle rode wijn  

Druivensoort: 50% agiorgitiko, 50% xinomavro 

 

Neus: een volle rijke rode wijn met aroma's van rijp fruit zoals bramen, zwarte bessen, kers, frambozen en 

aardbeien.  

 

Mond: deze Griekse wijn heeft een pittig, complex karakter met mooi versmolten tannines. In de lange 

afdronk vind je ook een puntje vanille afkomstig van de houtlagering. Deze wijn werd zéér beperkt gefilterd 

of geklaard wat zorgt voor meer authenticiteit in de wijn! 
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PYRITIS ASSYRTIKO 

PAPA LUNA 

 

8. MAGNUMS 
 

Maak je keuze uit onze selectie Magnum flessen 1,5 liter  
 

Alle wijnen zijn individueel verkrijgbaar. Onderstaande prijzen zijn inclusief geschenkverpakking.   

 

Frankrijk  

Château La Negly - La Côte - 2018 - Frankrijk - La Clape € 25.99 

Château La Negly - La Falaise - 2017 - Frankrijk - La Clape: verpakt in houten kist € 46.58 

  

Italië  

Beatrice Gaudio - Barbera del Monferrato Superiore - 2018 - Italië - Piemonte € 32.50 

Claudio Alario - Barbera Valletta - 2017 - Italië - Piemonte: verpakt in houten kist € 58.00 

Claudio Alario - Barolo Sorano - 2016 - Italië - Piemonte € 107.95 

  

Spanje  

El Escoces Volante - Papa Luna - 2014 - Spanje - Calatayud € 23.00 

Clos Galena - Formiga de Vellut - 2017 - BIO - Spanje - Priorat € 43.00 

  

Zuid-Afrika  

Luddite - Saboteur Red - 206 - Zuid-Afrika - Botriver  € 58.15 

  

Griekenland  

Artemis Karamolegos - Pyritis Assyrtiko - 2017 - Griekenland - Santorini  € 99.50 
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OLIVINO bvba ’t Wulveke 8, 8210 Zedelgem 
+32(0)50 69 39 34 | info@olivino.be | www.olivino.be 

Follow us on Instagram & Facebook 
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VERKOOPSVOORWAARDEN 

Versie 2020.01. Deze prijslijst relatiegeschenken vervangt alle vorige. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief 21% 

btw. Olivino behoudt zich het recht om prijzen en jaargangen te wijzigen ten gevolge van evoluties op de markt, 

verhoging van accijnzen, … Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. 

De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat 

over op de koper vanaf de levering. 
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