
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJNGESCHENKEN 



 

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

Follow us on Instagram & Facebook 

It’s that time of the year, 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 blaufränkisch, weisser burgunder, riesling …? 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. MOUSSERENDE WIJNEN 

Maak je keuze uit onze selectie mousserende wijnen 

  

2. WIJNPAKKET - BUBBELS 

• 3 flessen mousserende wijn (1 fles van elke wijn) à €42.40 

• 6 flessen mousserende wijn (2 flessen van elke wijn)  à €82.80  

 

3. WITTE WIJNPAKKET - BELGIË 

• 3 flessen witte wijn (1 fles van elke wijn) à €54.28 

• 6 flessen witte wijn (2 flessen van elke wijn) à €106.56 

 

4. WIJNPAKKET - SPANJE  

• 2 flessen van het wijndomein Paso-Primero  (1 fles van elke wijn) à €20.14 

• 6 flessen van het wijndomein Paso-Primero (3 flessen van elke wijn) à €57.42 

 

5. WITTE WIJNPAKKET - FRANKRIJK  

• 3 flessen witte wijn (1 fles van elke wijn) à €52.52 

• 6 flessen witte wijn (2 flessen van elke wijn) à €103.00 

 

6. WITTE WIJNPAKKET - DUITSLAND 

• 2 flessen witte wijn van Weingut Köbelin (1 fles van elke wijn) à €47.00 

• 6 flessen witte wijn van Weingut Köbelin (3 flessen van elke wijn) à €138.00 

 

7. WIJNPAKKET - OOSTENRIJK  

• 2 flessen (1 fles van elke wijn) à €41.12 

• 6 flessen (3 flessen van elke wijn) à €120.36 

 

8. WIJNPAKKET - HONGARIJE  

• 2 flessen van het wijndomein Apátsági Pincészet  (1 fles van elke wijn) à €31.48 

• 6 flessen van het wijndomein Apátsági Pincészet (3 flessen van elke wijn) à €91.44 
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9. RODE WIJNPAKKET - ITALIË 

• 2 flessen van het wijndomein Kyrenia by Zymé (1 fles van elke wijn) à €56.00 

• 6 flessen van het wijndomein Kyrenia by Zymé (3 flessen van elke wijn) à €165.00 

 

10. WIJNPAKKET - VERENIGDE STATEN 

• 2 flessen van het wijndomein Head High (1 fles van elke wijn) à €45.10 

• 6 flessen van het wijndomein Head High (3 flessen van elke wijn) à €138.30 

 

11. PORTO 

   Maak je keuze uit onze selectie portwijnen 

 

12. MAGNUMS 

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

 

13. HOUTEN GESCHENKBOXEN 

Maak je keuze uit onze selectie van houten geschenkboxen 
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CHAMPAGNE AR LENOBLE CHAMPAGNE F. BERGERONNEAU-MARION CREMANT VITTEAUT-ALBERTI 

 

 

1. MOUSSERENDE WIJNEN 
 

Maak je keuze uit onze selectie mousserende wijnen.  
 

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

 

Ar Lenoble - Champagne - Intense - Collection Classique - Brut - Frankrijk € 34.54 

Ar Lenoble - Champagne - Intense - Collection Classique - Brut - 1.5L - Frankrijk € 67.76 

  

Bergeronneau - Champagne Premier Cru - Grande Reserve - Brut - Frankrijk € 29.28 

Bergeronneau - Champagne Premier Cru - Grande Reserve - Brut - 1.5L - Frankrijk € 56.31 

  

Vitteaut-Alberti - Blanc de Blancs - Brut - Crémant de Bourgogne - Frankrijk € 17.72 

Vitteaut-Alberti - Cuvée Gérard - Brut - Crémant de Bourgogne - Frankrijk € 19.72 

Vitteaut-Alberti - Cuvée Agnes - Brut - Crémant de Bourgogne - Frankrijk € 21.11 

  

Genoels-Elderen - Zwarte Parel - Brut - 2018 - Haspengouw - België €19.75 
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2. WIJNPAKKET - BUBBELS 
 

Dit pakket bevat 6 flessen mousserende wijn € 82.80 
 

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

€ 42.40 
 

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 – Spanje - Penedès  

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 – Italië - Veneto 

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 Blancs – Frankrijk - Bourgogne  

 

Wijnstijl: mousserende witte wijn 

 

 Druivensoort: 80% chardonnay, 20% aligoté 

Neus: verfijnde, elegante neus met veel fruit en wat brioche in de afdronk. 

 

Mond: Je proeft een frisse, verfijnde, elegante Crémant waarin mooie fruitimpressies van citrus, appel en 

peer de toon zetten. En het wordt alleen maar mooier met hints van toast en honing, smaken die je doen 

denken aan een rijke volle Meursault. Prijs kwaliteit uitmuntend! 
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3. WITTE WIJNPAKKET - BELGIË 
 

Dit pakket bevat 3 flessen witte wijn  € 54.28 
 

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

€ 106.56 
  

Details over de wijnen: 

Tussen Tongeren en Maastricht, langs de oude romeinse heirbaan, in de gemeente Riemst ligt het 

wijnkasteel van Genoels-Elderen. Niet per toeval, aangezien de Romeinen reeds wijngaarden hadden in 

deze streek. In 1990 heeft de familie van Rennes de eeuwenoude wijncultuur weer doen herleven. 

Sindsdien is de wijndruif in dit mooie landschap rondom het kasteel van Genoels-Elderen weer helemaal 

terug. 

1 x Genoels-Elderen - Chardonnay Blauw - 2019 – Belgie - Haspengouw 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

 

Druivensoort: chardonnay 

 

Neus: prachtige Belgische wijn met aroma’s van amandel, peer, perzik, vanille en wat boter toetsen 

 

Mond: mondvullend en rond, met rijp geel fruit (perzik, abrikoos) en botertoetsen. Dit geheel wordt 

afgerond door een lange afdronk met een prachtige aciditeit. 

Gastronomie: serveren bij zeevruchten, visgerechten, asperges met zalm of à la Flamande en gevogelte. 

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 - Aurum - 2020 – 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. 

 

Gastronomie: koude en warme visgerechten. Ook schaal- en scheldieren zoals mosselen, kreeft en garnalen 

matchen perfect. Ook Aziatische gerechten met een bite, gevogelte, salades en varkensvlees. 
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Wijnkasteel Vandeurzen 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.. 

 

1 x Wijnkasteel Vandeurzen - Grüner Veltliner - Inox - 2020 – 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. 

 

Gastronomie: geschikt bij tempura van groenten, asperges, tongrolletjes, sushi, dim sum, quiches,  

Thaise/Vietnamese lenterolletjes, … 
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4. WIJNPAKKET - SPANJE 
 

Dit pakket bevat 1 fles witte en rode wijn van verschillende wijnregio’s. € 20.14 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 6 flessen (3 wit + 3 rood) 
 

€ 57.42 
 

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 - 2020 – Spanje - Somontano 

Wijnstijl: volle witte wijn met aromatische toets 

 

Druivensoort: chardonnay, 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 

 

Gerechten: aperitief, schaal- en schelpdieren, gebakken vis al dan niet met saus, salades, vegetarische 

gerechten, pasta’s, gevogelte, kruidige en exotische gerechten, … 

 

 

1 x Paso-Primero - Tinto - 2021 – 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. 

 

Gerechten: past perfect bij varkensvlees, rood vlees (gebakken of gegrild), gevogelte, wild, charcuterie, … 
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5. WITTE WIJNPAKKET - FRANKRIJK 
 

Dit pakket bevat 3 flessen witte wijn van 3 verschillende regio’s. € 52.52 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 6 flessen (2 witte wijnen van elk) 
 

€ 103.00 
 

Domaine La Tour Beaumont begon heel klein met 1 hectare in 1860. Tegenwoordig heeft dit familiebedrijf 

in Haut-Poitou, in het zuiden van wijngebied van de Loire, 26 hectare wijngaarden. Die staan onder de 

hoede van Pierre Morgeau. De wijngaarden liggen op hellingen aan weerszijden van de rivier Clain. De 

bodem bevat er veel kalk; langs de rivier zijn witte krijtrotsen zichtbaar. Ook in de wijnkelder staat 

Morgeau voor puurheid. Hij voegt nooit suiker toe aan zijn wijnen en zo min mogelijk sulfiet. Al die zorg 

leidt tot zuivere, frisse, zeer drinkbare wijnen, die tonen wat een natuurtalent Pierre Morgeau is. 

Details over de wijnen: 

1 x Domaine La Tour Beaumont - 2021 – Frankrijk - Loire - Haut-Poitou 

Wijnstijl: fris, fruitige, droge witte wijn 

 

Druivensoort: sauvignon blanc 

 

Neus & mond: stuivende, frisse geur van limoen, citrus, fijn fruit, gesneden gras, buxus en asperges in de 

neus. De milde, droge smaak is toegankelijk en blijft heerlijk aanhouden met een aromatische afdronk. 

 

Gastonomie: schaal- en schelpdieren, warme visgerechten met een frisse toets, gerookte visbereidingen, 

salades, asperges, geitenkaas, verse kazen en natuurlijk als aperitief. 

 

Domaine Chabrier werd in 1925 opgericht door Louis Chabrier in Bourdic. Hij heeft enorm bijgedragen 

om de wijnbouw in de regio te ontwikkelen. Sinds 1988 is het domein in handen van zijn kleinzonen, 

Christophe en Patrick. De wijngaard bestaat uit 60 hectare, met percelen in de buurt van een aantal 

nabijgelegen dorpen: Bourdic, Aureillac, Garrigues Sainte Eulalie en nabij de stad Uzès zelf. Recent 

beschikken ze ook over het label "Haute Valeur Environnementale". 

 

1 x Domaine Chabrier - La Garrigue D’Aureillac - 2020 – Frankrijk - Z-Rhône - Duché D’Uzès 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

 

Druivensoort: 70% viognier, 20% grenache blanc en 10% marsanne 

 

Neus: complexe witte wijn met heerlijke aroma’s van steenfruit, rijpe appel, acacia, honing, florale hints, 

noten en vanille 

 

Mond: vol, rijk, complex met veel rijp fruit, romig en vanille afkomstig van de 12 maanden houtlagering 

 

Gastronomie: kreeft, krab, koude en warme visbereidingen al dan niet met sausen, gevogelte, klein wild, 

wereld keuken, kaas, enz … 
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Het wijndomein Eric Forest werd acht generaties lang van vader op zoon overgedragen. Sinds 1999 

beheert Eric Forest het wijndomein. Hij bewerkt de wijngaarden die aangelegd zijn tussen 1930 (!) en 

1970 en produceert wijnen van de appellatie Pouilly Fuissé, Saint-Véran en Mâcon-Vergisson. De 

hoeveelheden zijn uiterst bescheiden. Met slechts 7 ha. aan wijngaarden, die volledig biologisch en met 

de hand worden bewerkt, is Forest de meest kleinschalige producent van Vergisson en wellicht zelfs van 

de regio. Eric leerde zijn vak bij Jean-Marie Guffens, de pionier van de Mâconnais. En niet zonder succes. 

Want zijn wijnen behoren tot de absolute top! 

 

1 x Eric Forest - Mâcon-Vergisson - Sur La Roche - 2020 – Frankrijk - Bourgogne - Mâconnais 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

 

Druivensoort: chardonnay 

 

Neus: krachtige mineraliteit en frisse vruchtentonen zoals kruisbessen, groene appel en limoen. Het geheel 

ademt een verkwikkende frisheid uit die we ook in de beste chablis-wijnen herkennen. De geur bevat mooi 

getoast hout met fijne, rokerige tonen. Dit is de essentie van een zeer goede wijn uit de Mâcon. 

 

Mond: dit is een harmonieuze, verleidelijke Mâcon met een goede frisheid. De wijn is bijzonder smaakrijk, 

sappig en veerkrachtig en mondvullend. Spannend zonder nervositeit. De wijn is perfect in balans: alcohol 

blijft discreet en de lang aanhoudende, subtiel zilte finale is vervuld van de smaakvolle en nobele bitterheid 

van roze pompelmoes. 

 

Gastronomie: serveren bij rijke visgerechten, garnalen, zeevruchten, wit vlees, gevogelte, milde tot romige 

kazen. Decanteer de wijn en serveer hem op een temperatuur van 12 tot 14 graden.  
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6. WITTE WIJNPAKKET - DUITSLAND  
 

Dit pakket bevat 2 flessen witte wijn van Weingut Arndt Köbelin € 47.00 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 6 flessen (3 witte wijnen van elk) 
 

€ 138.00 
 

Arndt Köbelin is een ervaren wijnmaker, die al sinds zijn zestiende in wijnkelders van bekende 

wijnbouwers te vinden is. In 2005 nam hij samen met zijn vrouw het wijnbedrijf van zijn ouders over en 

bouwde een eigen wijnmakerij aan de voet van de Eichstetter-wijngaarden. De wijngaarden van Weingut 

Köbelin liggen in het zonnigste deel van Duitsland op het meest oostelijke deel van de Kaiserstuhl. Op een 

hoogte van ongeveer 200 tot 350 meter boven zeeniveau. De belangrijkste druivenrassen zijn 

Spätburgunder, Grauburgunder en Weissburgunder. Ze werken zoveel mogelijk natuurlijk en duurzaam. 

Details over de wijnen 

1 x Köbelin - Lösswand ★ ★ ★ Selektionsweine - Trocken - 2021 – Duitsland - Baden 

Wijnstijl: volle witte houtgelagerde wijn met een fris accent 

 

Druivensoort: weisser burgunder (pinot blanc) 

 

Neus: rijp steenfruit gaat hand in hand met de tonen van houtrijping, zoals vanille en ceder 

 

Mond: indrukwekkende wijn, vol van smaak, veel rijp fruit, maar ook een hint van vanille en citrus. Volle 

body en sappige zuren doen denken aan een Bourgogne. 

Gastronomie: bij visgerechten als zalm, kabeljauw, griet, asperges, avocado met garnalen of krab, dim 

sum, garnalen, mosselen, gestoofde paling, groentetaart, kaasfondue, kalfsvlees, gevogelte, 

rundscarpaccio en uiteraard Wiener schnitzel, … 

 

1 x Köbelin - Lösswand ★ ★ ★ Selektionsweine - Trocken - 2021 – Duitsland - Baden 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

 

Druivensoort: grauer burgunder (pinot gris) 

 

Neus: rijpe peer, steenfruit, tijm en subtiele tonen van houtrijping zoals vanille en ceder 

 

Mond: volle, verfijnde, complexe witte wijn. Verder heerlijk sappig, goede structuur en afdronk die blijft 

duren. Deze beide wijnen hebben als gezamenlijk kenmerk: loepzuiver, puur en nieuwe generatie 

Duitsland! 

Gastronomie: gevogelte, gebakken roggevleugel, gebakken zwezerik, gebakken of gegrilde varkenshaas of 

varkensoester, gerookte makreel, gerookte paling, kalfsbiefstuk, kalfsentrecote, kalfsoester met of zonder 

romige saus, konijn, pasta carbonara, Thaise gerechten, tonijncarpaccio, … 
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7. WIJNPAKKET - OOSTENRIJK  

 
Dit pakket bevat 1 fles witte wijn en rode wijn van 2 verschillende regio’s € 41.12 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 6 flessen (3 wit + 3 rood) 
 

€ 120.36 
 

Langenlois, het echte hart van de Oostenrijkse wijngaard ligt vlak bij de Donau aan de rivier “Kamp”, die 

ook zijn naam verleent aan de regio: Kamptal. De wijnen van Karl Steininger en in het bijzonder zijn Grüner 

Veltliner hebben ons overtuigd omdat ze eerlijk en direct zijn, met een mooie aciditeit en een prachtig 

evenwicht, wat niet altijd makkelijk te vinden is in deze regio!. 

Details over de wijnen 

1 x Steininger - Grand Cru Reserve - 2020 – Oostenrijk - Kamptal 

Wijnstijl: volle witte wijn met een subtiele houtlagering 

 

Druivensoort: grüner veltliner 

 

Neus & mond: deze steininger is gelagerd op acacia vaten, deze geven minder aroma's af dan Franse vaten 

waardoor de wijn/fruit meer tot zijn recht komt. Deze wijn heeft een mooi vettig karakter samen met de 

typische aroma's van de druif, groen appel, zeste van citrusvruchten en florale en gepeperde accenten. Heel 

elegante, complexe wijn met een lange afdronk. 

 

Gastronomie: is uitstekend te combineren bij zeevruchten (kreeft, coquilles, scampi), visbereidingen met 

of zonder saus, gevogelte, asperges op Vlaamse wijze, kalfsvlees, pasta, risotto, salades, … 

 

In het centrum van Burgenland, op de zandhellingen van de Neusiedlersee-Hügelland, in het stadje Rust, 

ligt het wijndomein van Heidi Schröck. Zij behaalde de prestigieuze titel van "Wijnmaker van het Jaar" in 

2003 door het Oostenrijkse tijdschrift Falstaff: een buitengewone persoonlijkheid. Ze nam het 8 hectare 

grote landgoed van de familie over in 1983. Als moeder van twee kinderen deelt zij haar passie voor de 

wijnbouw graag met haar zonen en zij hoopt de fakkel in de toekomst aan hen door te geven. 

1 x Schröck - Blaufränkisch Kulm - 2019 – Oostenrijk - Burgenland 

Wijnstijl: volle rode wijn met verfijnde houtlagering 

 

Druivensoort: blaufrankisch 

 

Neus: zachte tonen van aardbei, kers, bramen, amandelspijs en zoethout komen je tegemoet 

 

Mond: volle, verfijnde, complexe, fruit gedreven rode wijn. De wijn heeft een goede structuur, zachte 

tannines en een afdronk die blijft aanhouden.  

Gastronomie: in combinatie met gevogelte zoals kip of fazant, gebakken of gegrilde rundsvleesvlees. Ook 

kruidige vegetarische gerechten zijn erg geschikt. Serveer de wijn lichtjes gekoeld aan 14°C à 16°C. 
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8. WIJNPAKKET - HONGARIJE 
 

Dit pakket bevat 1 fles witte en rode wijn van wijndomein Apátsági Pincészet € 31.48 
 

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

€ 91.44 
 

In 996 vestigden monniken van de orde der Benedictijnen zich in de heuvels van Saint Martin in Pannonia. 

Ze bouwden daar een abdij en begonnen met wijnproductie. Vandaag bezit Panonhalmi Apátsági 

Pincészet 52 hectare grond en produceert het domein jaarlijks zo`n 300.000 flessen wijn.Twee derde van 

de beplantingen zijn witte druiven: Rajnai Rizling, Sauvignon Blanc en Tramini. Daarnaast zijn ook 

inheemse varianten zoals Glaszrizling, Ezerjó en Sárfehér aanwezig. Recent hebben ze ook rode druiven 

aangeplant zoals Pinot Noir, Merlot en Cabernet Franc. 

Details over de wijnen: 

1 x Hemina - 2021 – Hongarije - Pannonhalma 

Wijnstijl: volle witte wijn met houtlagering 

 

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

 

Neus: deze witte wijn heeft een rijk aroma van rijp steenfruit met een subtiele vanilletoets 

 

Mond: volle body met een romige structuur, versierd met een verfrissende aciditeit en delicate tonen van 

houtlagering. De wijn is verder ook nog verrijkt met een levendige fruitigheid en floraliteit afkomstig van de 

viognier. Het is een complexe en rijke wijn die schitterend kan verouderen. 

 

Gastronomie: gerookte visschotels (zalm, heilbot,...), slibtong met botersaus, gebakken vis met of zonder 

saus, gevogelte, rouleau van parelhoen of kalkoen, kalfsvlees, wereldkeuken, ... 

 

1 x Hemina - 2020 – Hongarije - Pannonhalma 

Wijnstijl: volle rode wijn met houtlagering 

 

Druivensoort: 75% merlot, 25% cabernet franc 

 

Neus: de nadruk ligt op framboos, aardbei, rode bes en violetsnoepjes (Cabernet Franc) en zwarte bessen, 

donkere kersen en pruimen (Merlot), zowel in de neus als in de mond. Het is een delicate en elegante 

blend in Bordeaux-stijl uit Hongarije. 

 

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. 

 

Gastronomie: gebakken en gegrild rood vlees, gerechten geserveerd met een rode bessen saus, gevogelte, 

rouleau van parelhoen of kalkoen, kalfsvlees, wereldkeuken, ... 
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9. WIJNPAKKET - ITALIË  
 

Dit pakket bevat 2 flessen rode wijn van Kyrenia by Zymé € 56.00 
 

Tip: dit wijnpakket is ook verkrijgbaar als 6 flessen (3 flessen van elk) 
 

€ 165.00 
 

De naam Kyrenia - zeemeermin in het Nederlands - is afkomstig uit het oude Griekenland, de Europese 

bakermat van de wijnbouw. Daar werden schepen gebouwd om wijnamforen over zee te vervoeren van 

Griekenland naar Italië. Eeuwen later wordt het verhaal voortgezet door de eigenaar van het wijnhuis 

Zymé: Celestino Gaspari. De nieuwe en exclusieve wijnlijn Kyrenia wordt twintig jaar na de oprichting van 

het prestigieuze wijnhuis Zymé gelanceerd, om aan twee eisen te voldoen: een nieuwe stap in de 

toekomst van de Zymé wijnen, in termen van verfijning, exclusiviteit en kwaliteit. En anderzijds om te 

voldoen aan de steeds groeiende vraag van wijnkenners naar wijnen die fruitig, harmonieus en 

toegankelijk zijn. De wijnen van Kyrenia zijn heerlijk fruitig, elegant en toegankelijk.  

Details over de wijnen: 

1 x Kyrenia by Zymé  - Valpolicella Superiore - Ripasso - 2018 – Italië - Veneto 

 

Wijnstijl: volle rode wijn met een verfijnde houtlagering 

 

Druivensoort: 40% corvina, 30% corvinone, 25% rondinella, 5% oseleta 

 

Neus: de wijn heeft aroma’s van rood en zwart fruit zoals kersen, cassis, bramen, frambozen, bessen, een 

licht pepertje, kruidnagel en een vleugje vanille 

 

Mond: een complexe, verfijnde dieprode wijn gemaakt van vier Italiaanse autochtone druivensoorten. 

Hierdoor krijgt de wijn extra complexiteit, meer body, extra kracht en diepte. Deze volle zéér elegante rode 

wijn met een lange finale heeft ook een schitterend bewaarpotentieel. 

 

Gastronomie: lekker bij complexe primi piatti gerechten. Maar uiteraard ook met een heerlijk stukje vlees 

en wild. De wijn kan zeker ook gecombineerd worden met een wereld keuken op basis van verschillende 

specerijen 

 

 

1 x Kyrenia by Zymé  - Veneto Rosso - 2017 – Italië - Veneto  

 

Wijnstijl: krachtige, kruidige verfijnde rode wijn  

 

Druivensoort: syrah 

 

Neus & mond: de neus onthult geconcentreerde aroma’s van zwarte pruimen, cassis, rode bessen, 

jasmijnthee, mokka, aardse toetsen, gedroogde kruiden en vanille. In de mond: smaken van rood en zwart 

fruit, vanille en kruiden. De tannines zijn stevig, rijp en geïntegreerd, wat zorgt voor een aanhoudende en 

mondvullende afdronk. Deze wijn heeft een schitterend bewaarpotentieel maar is nu al perfect op dronk! 

 

Gastronomie: heerlijk bij gebakken en gegrild rundsvlees, lam, wild, ragouts en wereld keuken 
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10.  WIJNPAKKET - VERENIGDE STATEN 
 

Dit pakket bevat 1 fles witte en rode wijn van Head High € 45.10 
 

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

€ 138.30 
 

Head High werd in 2015 opgericht door Bill Price, ondernemer uit Sonoma County. Hij is misschien die 

belangrijke wijnondernemer uit Sonoma County waar je nog nooit van hebt gehoord. Want hoewel zijn 

naam op geen enkel wijnetiket of wijngoed staat, is hij eigenaar van of investeerder in veel van Sonoma 

County's legendarische wijnproducenten, waaronder Kistler Estate, Gary Farrell en Kosta Browne, evenals 

de door hem opgerichte wijnhuizen Three Sticks en Head High. Hij bezit ook enkele beroemde 

wijngaarden, waaronder Durrell en Gap's Crown, waarvan het fruit niet alleen wordt gebruikt in Price's 

wijnprojecten, maar ook wordt gekocht door verschillende topproducenten in Sonoma. 

Details over de wijnen: 

1 x Head High - 2021 – Verenigde Staten - Sanoma County 

Wijnstijl: volle, elegante witte wijn  

 

Druivensoort: chardonnay  

 

Neus & mond: deze chardonnay opent met toetsen van vuursteen, mineraliteit, witte bloesem, steenfruit 

en wat citrus accenten. In de smaak veel rijp fruit zoals appel, steenfruit en honing in een zijdeachtige 

textuur met een verkwikkende frisheid en een lange, delicate volle afdronk.  

 

Gastronomie: heerlijk bij gebakken en gegrilde vis, zeevruchten, gevogelte, vederwild en kazen 

 

 

1 x Head High - 2019 – Verenigde Staten - Sanoma County 

Wijnstijl: volle, verfijnde rode wijn  

 

Druivensoort: pinot noir 

 

Neus & mond: een schitterende Pinot Noir met aroma’s van kersen, veenbes, witte peper en aalbes. De 

smaak is verfijnd, elegant met frisse granaatappel in de afdronk.  

 

Gastronomie: heerlijk bij gevogelte, kalfsvlees, varkensvlees, klein wild, visbereidingen en kazen 

  

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 

 

  

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 

11.  PORTO 
 

Maak je keuze uit onze selectie portwijnen - beperkt op voorraad 

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

 

ANDRESSEN  

Andresen - Witte Port - Aged 10 Year - 0.50 L € 17.78 

Andresen - Rode Port - Aged 10 Year - 0.75 L €22.87 

  

QUINTA DO CRASTO  

Quinta do Crasto - Colheita - 2003 € 44.80 

Quinta do Crasto - LBV - 2016 € 18.50 

Quinta do Crasto - LBV - 2016 - 0.37 L € 11.00 
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12.  MAGNUMS 
 

Maak je keuze uit onze selectie magnum flessen 1,5 liter - beperkt op voorraad 
 

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

 

FRANKRIJK  

Château La Négly - La Côte - 2019 - Frankrijk - La Clape € 26.36 

  

ITALIË  

Poderi Colla - Costa Bruna - Barbera d’Alba - 2018 - Italië - Piemonte - houten kist € 40.81 

Poderi Colla - Bricco Del Drago - 2016 - Italië - Piemonte - houten kist € 55.76 

Torre a Cona - Badia A Corte - 2017 - Italië - Toscane - houten kist € 45.94 

Torre a Cona - Il Merlot - 2017 - Italië - Toscane - houten kist € 50.95 

  

SPANJE  

El Escoces Volante - Papa Luna - 2020 - Spanje - Calatayud € 26.05 

Ontañón - Crianza - 2018 - Spanje - Rioja € 23.99 

Ontañón - Reserva - 2015 - Spanje - Rioja € 37.20 

Resalte De Penafiel - Vendimia Seleccionada - 2019 - Spanje - Ribera Del Duero € 34.90 

Resalte De Penafiel - Origin - 2017 - Spanje - Ribera Del Duero € 50.80 
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13.  HOUTEN GESCHENKBOXEN 
 

Maak je keuze uit onze selectie van houten geschenkboxen - beperkt op voorraad 
 

Onderstaande prijzen zijn inclusief geschenkverpakking.   

 

FRANKRIJK  

Château La Negly - L’Ancely - 2017 - Frankrijk - La Clape - Kist 3 flessen € 222.81 

  

ITALIË  

Giovanni Rossi - Etna Bianco - 2019 - Italië - Sicilië - Etna - Kist 6 flessen € 216.66 

  
SPANJE  

Ontañòn - Rioja Crianza - 2018 - Spanje - Rioja - Kist 3 flessen € 42.10 

Ontañòn - Rioja Reserva - 2015 - Spanje - Rioja - Kist 3 flessen € 68.74 

Ontañòn - Rioja Gran Reserva - 2010 - Spanje - Rioja - Kist 6 flessen € 174.00 

  

HONGARIJE  

A. Gere - Villányi Ördögárok Franc - 2018 - Hongarije - Villány -  Kist 6 flessen €204.00 

A. Gere - Kopar Cuvée - 2017 - Hongarije - Villány - Kist 6 flessen €216.00 

  

CHILI  

Viña Aromo - Barrel Selection - 2017 - Chili - Maule Valley - Kist 6 flessen € 133.26 
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VERKOOPSVOORWAARDEN 

Versie 2022.01. 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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