
Het juiste geschenk, aan de juiste persoon. Niet
makkelijk ... Graag helpen we jullie in uw keuze. Of het
nu gaat om een cadeau voor een verjaardag, een
huwelijk , of een businessrelatie... We zorgen voor het
gepaste geschenk.
 

Kijk daarom eens op onze website naar onze cadeau-
ideetjes.

Your Company
Message

Ontdek   onze nieuwe wijnen 

Proef      onbekende druivenrassen

Beleef     een proeverij met  authentieke wijnen

Geniet    van een ontspannende  degustatie
               in  een gezellig kader 

Benieuwd naar ons 

verrassingspakket 
kijk op onze website 

Tijdens de eindejaarsperiode 

van 19 t.e.m. 31/12

ELKE DAG GEOPEND

OOK OPEN ZONDAG 23 & 31 /12

         Let's Party  !

Kijk op onze website 

Kijk op onze website 

www.delivino.be



Naast onze reeds gekende huizen , Ktima Mercouri en
Ktima Papagiannakos, hebben we voor het najaar ons

gamma uitgebreid met 3 prachtige wijndomeinen : 

      Silva Daskalaki winery van Kreta 

     Estate Constantin Gofas van Nemea

      Ktima Thymiopoulos uit Macedonië

3 authentieke wijndomeinen die vooral ook biodynamisch
werken .. En wat dacht je van unieke druivenrassen zoals
Xinamavro en Viriano. Al geproefd ? Ook al deze wijnen

zijn te proeven op onze herfstdegustatie …

Nieuw  uit Zuid-AfrikaNieuw Grieks...

De wijngaarden van Jordan lopen vanaf de
Stellenbosch Kloof tot over de hellingen van de
Bottelary Hills. Vanaf deze hellingen heeft men een
spectaculair panoramisch uitzicht over Kaapstad, de
Tafelberg, False Bay en het historische stadje
Stellenbosch. Het is een echt familiebedrijf waar al
jaren fantastische wijnen worden gemaakt . De
wijnboerderij werd in 1982 gekocht door vader Ted en
zoon Gary Jordan. Na jaren bodem- en
klimaatonderzoek plantte Gary in 1992 precies het
juiste druivenras op elk stukje helling. Zij hebben
werkelijk de perfecte middenweg gevonden tussen de
rijp geconcentreerde, fruitige en toegankelijke wijnen
van de ‘Nieuwe Wereld’ en de complexe structuur van
de klassieke wijnwereld. Alle wijnen komen van eigen
gaarden en zijn voornamelijk cépagewijnen.

VAN 19/12 T.E.M 31/12 

ELKE DAG GEOPEND 

OOK OPEN OP

ZONDAG 23 EN 30 DEC

Portugal Herdade de Mouchão

Herdade do Mouchão is gelegen in de Alentejo, waar de
dingen zich in een rustig tempo voltrekken. De druiven
komen van 38 hectare wijngaarden, verspreid over het
domein. In het vlakkere en lager gelegen gedeelte staat
de blauwe alicante bouschet, terwijl de hogere en ook
drogere percelen zijn beplant met blauwe druiven als
trincadeira, aragonês, touriga nacional en touriga
franca, en witte rassen als antão vaz en arinto.De
druiven worden met de hand geplukt en met de voeten
getreden in stenen kuipen, zodat de pitjes heel blijven en
de wijn niet bitter wordt. Ook de rest van het
wijnmaakproces verloopt op traditionele wijze, met een
rustige gisting en rijping op houten vaten. Het leidt tot
meesterlijke, zeer expressieve wijnen, die opvallen door
hun frisheid, levendigheid en complexiteit.
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