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Welkom in de catalogus met relatiegeschenken van wijnspeciaalzaak Mondovino.
Een bron van inspiratie voor uw eindejaarsgeschenken. Mondovino staat alvast klaar om
met oog voor detail en binnen het afgesproken budget de geschenken
voor uw klanten en relaties te verzorgen.
In deze brochure vindt u slechts een kleine selectie. Vraag gerust naar een voorstel op maat!
Eerst proeven? Dat kan bijvoorbeeld tijdens de feestwijnendegustatie* van 10 en 11 december
(met medewerking van o.a. Champagne de Venoge en Cognac Ragnaud Sabourin).
Deze degustatie is, onder voorbehoud van aangepaste coronamaatregelen vrij toegankelijk op
zaterdag van 10 tot 18 u, zondag op reservatie en met zittend degusteren!
Indien u vroeger wil bestellen of als dit niet past, nodigen wij u
graag uit in onze winkel voor een degustatie. De proefflessen worden gefactureerd en
bij de bestelling terug in korting gebracht.

Meer info of wenst u onmiddellijk te bestellen: contacteer ons via mail
(info@mondovino.be) of telefonisch (03/658.20.20).
*: De kortingen op deze degustaties zijn bij aankoop per 6 flessen in de normale verpakking. De volumekortingen
voor wijnen in geschenkverpakkingen vindt u verderop in deze brochure.
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Hoe verpakken wij uw geschenk?
Alle geschenken uit deze catalogus worden standaard verpakt in een elegante, zwarte geschenkdoos. U kan
daarbij kiezen voor een strik bovenaan of vooraan, afhankelijk van hoe u de dozen het liefst stockeert.
Deze dozen bestaan voor 1, 2, 3, 4 of 6 flessen en zijn op vraag ook leverbaar in andere kleuren (Bordeaux,
Terra Cotta, kastanjebruin,…) Reken een kleine extra levertijd voor dozen in andere kleuren.
De kleur van de strik kan aangepast worden aan de kleuren van uw logo. Ook hier vragen wij een kleine
extra levertijd.

Geschenken kunnen ook in een schuifkist of timmerkist verpakt worden. Aangepaste kisten met opdruk
vindt u verderop in de catalogus bij de respectievelijke wijnen waar ze bij horen.

Geschenken die ook andere ingrediënten bevatten zoals olijfolie, tapenade, pesto, e.d. verpakken we in een
geschenkmand met mica en strik. Hieronder enkele voorbeelden van de manden die we kunnen aanbieden.

Laat een gepersonaliseerd blik ontwerpen. Wij zetten uw logo of boodschap op de buitenkant. Dit geeft
een persoonlijkere touch aan uw geschenk. (Levertijd na bestelling en aanleveren bestand = 10 werkdagen!)
.
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Zullen we beginnen met bubbels?
Of het nu cava, prosecco, crémant of Champagne is, schuimwijnen zijn steeds een gewaardeerd geschenk.
We stellen u graag enkele van onze toppers voor, steeds verpakt in neutrale geschenkdoos of met
bijpassende geschenkdoos (zie foto’s). De keuze is groter dan wat we hieronder kunnen weergeven.
Cava Dignitat - Cava (Penédès, Spanje)
Het ideale aperitief met een stijlvolle
packaging. Ook lekker bij zeevruchten,
schaaldieren, hapjes, …
Brut
Rosado:

Ook beschikbaar in BIO
(Brut en Brut Nature)

: € 8,31
: € 9,13

Brut + Rosado: € 17,27

Andere suggesties: Grans Moments Brut (€ 8,18), Grans Moments Brut Magnum (€ 18,59),…
Fattoria Conca d’Oro - Prosecco (Conegliano-Valdobbiadene)

Spumante DOCG - Brut

€ 12,44

Platimoon - Cru Rive di
Callalbrigo Costa

Spumante Rosato - Extra
Dry

€ 14,09

€ 11,24

NIEUW – Cava Maset Aurum Brut Nature Reserva - NIEUW

Deze Aurum kan natuurlijk niet anders dan een goudgele kleur hebben. Hiervoor
is de Chardonnay verantwoordelijk. Hij geeft er ook de levendigheid en frisheid
aan. Xarel.lo zorgt dan weer voor structuur en body.
Deze Reserva rijpt 24 maanden op fles en heeft aroma's van rijp wit fruit (appel)
en citrus. In de smaak krijg je een extra laagje van bloemen, kamille, anijs. In de
afdronk wat marsepein en hazelnoot. Kortom, een complexe cava die niet alleen
als aperitief kan dienstdoen maar ook een maaltijd kan begeleiden.
Vol en rijk apertief, begeleider van schaaldieren, pure visgerechten,
rijstgerechten en gevogelte!
€ 11,03
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Wat drinkt Leonardo DiCaprio?
De Amerikaanse acteur en filmproducent Leonardo DiCaprio
is de nieuwste beroemdheid die investeert in wijn. Hij is nu
een belangrijke aandeelhouder in Champagne Telmont,
eigendom van de Rémy Cointreau-groep. DiCaprio, die
bekend staat om zijn klimaatactivisme, koos dat merk niet
zomaar.
Het champagnehuis Telmont werd opgericht in 1912 en is
gevestigd in Damery, in de buurt van Epernay. Telmont is trots
op zijn groene referenties, wat volgens het merk de
vastberadenheid van DiCaprio motiveerde om financieel
betrokken te raken.

“De beslissing van Leonardo DiCaprio
om aandeelhouder te worden, is een
krachtige steunbetuiging die ons zal
aanmoedigen om onze ambitieuze
plannen uit te voeren”, volgens Ludovic
du Plessis van Champagne Telmont.
“We delen dezelfde overtuigingen en
dezelfde inzet voor de bescherming van
het milieu.We streven ernaar om in
naam van Moeder Natuur te handelen
bij alles wat we doen.”

Champagne Telmont Brut
Champagne Telmont Brut Rosé

: € 38,06
: € 45,50

De klassiekers in Champagne

Champagne Beaumet Brut: € 24,01

Champagne de Venoge in
originele geschenkdoos: € 31,48

Princes de Venoge in originele geschenkdoos : € 49,58

Graag een klassiek geschenk? Een kleine greep uit ons assortiment.
(Verpakt per fles in een geschenkdoos, andere combinaties worden op maat voor samengesteld.)
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Franse klassiekers

Château Le Souley – Ste Croix
Haut-Médoc

Chartron et Trébuchet – Mâcon Villages

: € 14,95

Pouillly Fumé – Les Rosiers

: € 20,74

Château des Roques – Vacqueras

: € 17,02

Château Soussans - Margaux

: € 28,14

Pierre Usseglio - Châteauneuf-du-Pâpe

: € 28,97

Belgische wijnen uit Linden (regio Leuven! )
Top Belgische wijnen van Wijnkasteel Vandeurzen in wit en rood:
Grüner Veltliner (!), houtgerijpte Chardonnay, Pure Red Cuvée, Pinot
Noir en Tempranillo (!), van € 15,78 tot € 23,21.

62% Cabernet, 35%
Merlot, 2% Petit
Verdot en 1%
Cabernet Franc – 12m
vatrijping 1/3 op
nieuwe eik
€ 10,41

Italië
Montresor – Lugana BIO

: € 11,64

Paolo Manzone - Barolo Meriame

: € 33,96

Castello Banfi - Brunello di Montalcino

: € 39,71

Spanje
Finca Caraballas - Organic Verdejo : € 12,43
Carlos Moro - Oinoz Rioja Crianza

: € 13,10

Bodega Emina – Ribera del Duero : € 18,23
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Nog Europese wijnen, deze keer iets avontuurlijker.
(Verpakt per fles in een geschenkdoos, andere combinaties worden op maat voor samengesteld.)

Vinarstvo Druzovic – Sisi Riesling
€ 8,76

Madam Rosé
Echte Provence rosé van
wijnmaakster Elodie
Dieudonné. Verleidelijk,
complex en fluweelzacht!
In speciale fles met reliëf.

Griekse wijnen, breng de vakantiesfeer
in uw geschenkpakket:
Mantinia Blanc
: € 11,45
Apla Dry White
: € 11,04
Doukas – Rouge Sec : € 8,97

€ 11,65

Er is een Tussock Jumper voor elke gelegenheid, dus ook voor elke relatie! Een reeks mooie,
‘easydrinking’ wijnen uit de hele wijnwereld. Met aangepaste verpakking indien verpakt per enkele fles.
Enkele voorbeelden: Chardonnay (Fr.): € 6,45 - Pinot Noir (Fr.): 6,45 - Malbec (Arg.): € 7,11

EXCLUSIEF EN TIJDIG TE BESTELLEN!
Bodegas Carchelo – Vina Maris
Blend van Monastrell, Syrah, Cabernet
Sauvignon en Tempranillo. 16 maanden
Franse eik, 12 maanden rijping op fles en
12 maanden rijping op de zeebodem op
40 meter diepte!
In bijhorende geschenkdoos: € 56,98
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Mooie vertegenwoordigers uit de Nieuwe Wereld** - deel 1.
(Verpakt per fles in een geschenkdoos, andere combinaties worden op maat voor samengesteld.)

Chili

Californië
Blend van 85% Zinfandel met wat
Cabernet en Merlot. Eén van de
verkoopstoppers van Mondovino!
Vol van smaak, soepele tannine, een
echte pleaser!
Sebastiani Zinfandel: € 11,65

Uruguay

Argentinië

Pisano Wines - Uruguay

Staphyle – Partida Limitada
Cab. Franc of Malbec
Gelimiteerde oplage,
genummerde flessen
€ 16,20

Uruguayanen eten vlees, vlees en… vlees. Houdt
u dus van een stevige wijn die het minder heeft
voor enkel groenten op het bord, dan zijn dit
uitstekende keuzes!
Pisano - Cisplatino Tannat : € 8,64
Pisano - Rio de Los Pajaros : € 11,03
Bodegas Trapiche – Single-vineyard Malbec
Topwijn! Afkomstig van de 990 meter hoge
wijngaarden in La Consulta, de koelste regio in
Mendoza. Dieprode kleur met paarse tonen, in de
neus geconcentreerd fruit van o.m. zwarte bessen.
Exquise palet met zachte, zoete tannine van de 18
maanden vatrijping (op nieuwe Franse eik) en een
fluwelige afdronk. Bewaarwijn!
BEPERKTE BESCHIKBAARHEID!
Per fles in zwarte geschenkdoos: € 29,00 / 6 flessen in houten kist met opdruk: € 168,55
**: Kan het nog meer misleidend zijn? In veel landen van de ‘Nieuwe Wereld’ maken ze al wijn van in de 17de en
18de eeuw. Niet echt ‘nieuw’ dus. Maar vaak wel ‘vernieuwend’!
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Mooie vertegenwoordigers uit de Nieuwe Wereld - deel 2.
(Verpakt per fles in een geschenkdoos, andere combinaties worden op maat voor samengesteld.)

Zuid-Afrika

Jordan Wine Estate – Stellenbosch
Unoaked Chardonnay
: € 10,82
Prospector Syrah
: € 14,96

2 x Pinotage: 1 x rood met donker fruit en volle
houtsmaak, 1 x in een fijne, subtiele rosé
rood: € 14,96
rosé: € 8,68

Australië en Nieuw-Zeeland

Als er een wijnbijbel zou bestaan, zou die bij
‘Sauvignon Blanc’ deze wijn als voorbeeld
moeten geven!
Saint Clair Origin Sauvignon Blanc: € 12,89

Redheads Studio - Een groep jonge (maffe) wijnmakers uit de regio rond Mc-Laren Vale die ongelooflijk
lekkere wijnen maken met hier en daar een hoek af. Verras hiermee uw klanten!
In geschenkdoos vanaf € 9,99. Vraag de mogelijkheden en beschikbaarheid.
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U houdt wel van een speciale verpakking of kist?*

Bodega Emina Verdejo in
originele geschenkdoos
€ 21,48

Kist met opdruk voor de wijnen van Carlos
Moro. Mogelijk als 2 x Crianza, 2 x Reserva
of een combinatie van beide.
Vanaf € 29,34

Chateau Lyonnat - Lussac St-Emilion
Magnum in kist met opdruk: € 31,39

Cantine Paradiso Primitivo 1954 met
gepersonaliseerde houten kist. € 31,82
Champagne de Venoge - Cordon Bleu
Magnum in originele geschenkdoos: € 64,04
* Deze speciale geschenkverpakkingen dienen tijdig besteld te worden (voor 15 november)!
Het gaat om beperkte oplages met een gemiddelde levertijd van ongeveer drie weken. Vraag ons de juiste
levertijd en minimumbestelling! Voorziene levering rond half december.
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Afsluiten doen we met een elegant digestief (of aperitief).
(Verpakt per fles in een geschenkdoos, andere combinaties worden op maat voor samengesteld.)

Whisky - Arran 10 years is een klassieker uit het Arrangamma (Schotland) in originele geschenkdoos: € 37,18
Breed assortiment uit Schotland, Ierland, Frankrijk, Japan,
India.

Dos Maderas Rum 5+5 in originele
geschenkdoos: € 38,01

Domaine Canterelle
Cantarelle - Gin de Provence
Cantarelle Exclusive - Gin de Provence
in originele geschenkdoos
€ 33,55
€45,04

Cognac – Ragnaud Sabourin N°10 VSOP in originele doos:
€ 49,55 Ook beschikbaar: N°4 VS, N°20 Réserve Spécial en
N°25 XO Extra

Teeling Ierse Whisky in originele
geschenkdoos vanaf € 33,96
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Een fles met uw logo?
Een wijnpakket cadeau geven scoort nog altijd zeer hoog bij diegene die de wijn ontvangt.
Door de wijnfles te bedrukken met uw logo blijft uw cadeau opvallen tot en met het moment dat de fles
gedronken wordt, m.a.w. uw bedrijfsimago wordt 2 keer zo sterk ondersteund.
Dit kan op twee manieren:
- uw eigen label op een fles cava of wijn (vraag een aangepaste offerte)
- uw logo in tampondruk op de fles (zie hieronder)
Bedrukken van wijnflessen in tampondruk langs 1 zijde
Rechtstreeks op de fles of het bijdrukken op de etiketten zelf (indien plaats voorzien).
Grootte van druk: max. 4,5 x 10 cm
Film & cliché: 50 euro, indien +10 cm breed: 60 euro (éémalige kost)
Instelkosten*: 16 euro / flesvorm
Bedrukking in 1 kleur (wit, goud of zilver):
- tot 149 flessen
: vraag offerte
- vanaf 150 flessen
: 1,15 euro /stuk
- vanaf 250 flessen
: 1,00 euro/stuk
Vraag offerte voor andere kleuren en hoeveelheden.

Bestelling
Via uw briefhoofd of e-mail. Minimumbestelling = 60 flessen!
Aanlevering logo of op te drukken tekst
Bij voorkeur via hoge resolutiebestand in .pdf, .eps, .ai. Om een optimaal resultaat te kunnen garanderen
vragen we u om een van voormelde vectorbestanden (d.w.z. bestanden die eindeloos kunnen vergroot
worden, aangemaakt in Illustrator) aan te leveren. Photoshopbestanden zoals .jpg, .eps of .psd met een
minimum van 300dpi op reële grootte.
Nieuw aan te maken clichés worden steeds ter goedkeuring voor druk verzonden.
Leveringstermijn (zonder leveringstermijn wijnen):
Bestaand cliché: 10 werkdagen
Nieuw cliché: 15 werkdagen
Alle prijzen zijn zonder btw.
* Instelkosten berekend op flessen van dezelfde vorm. Indien er verschillende soorten zijn, wordt er een
meerprijs aangerekend voor de instelkosten.
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Geschenkmanden met wijn en… olijfolie, bruschette, chocolade,…
U wenst een geschenk aan te bieden met meer dan enkel wijn? Ook dat is mogelijk bij Mondovino.
Op uw vraag maken we geschenkmanden waar we wijnen, schuimwijnen of andere dranken uit ons
assortiment combineren met olijfolie, bruschette, chocolade,…

Cadeaubon
… op papier
Laat u uw klant graag zelf zijn favoriete wijn kiezen? Dan is er de
Mondovino-cadeaubon. U kiest zelf het bedrag, wij zorgen ervoor
dat de bon netjes verpakt wordt met uw boodschap er op. Ook
verzending kunnen wij voor u regelen.

… of online
U kan ook gebruik maken van onze online wijncadeaubon!
U kiest zelf het budget dat u per bon wil uitgeven, vult via onze
site de benodigde gegevens in, en na ontvangst van de betaling
zenden we u in een mail een link naar de “geactiveerde”
cadeaubon. Die kunt u zelf printen en wegschenken of in een mail
doorzenden naar uw klant of relatie.
De bon kan opgebruikt worden in onze winkel of via onze
webshop, uiteraard met levering aan huis. Vanaf 20 stuks kunnen
wij het ingeven van de adressen en het doorzenden van de
cadeaubon ook voor u organiseren. Gemakkelijk en geen
minimum leveringstermijn!
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Voorwaarden + leveringsmogelijkheden
Vermelde pakketprijzen zijn steeds inclusief geschenkdoos. Wanneer het pakket in een originele
(bijpassende) verpakking zit, wordt dit expliciet vermeld.
Indien uw pakketten verzonden moeten worden via een koerierdienst is het mogelijk dat er een stevigere
doos moet gebruikt worden en dat we de pakketprijs moeten aanpassen.
Indien u een bepaald pakket graag in een houten kist verpakt wil, kunnen wij de pakketprijs naargelang
aanpassen.
Prijzen, jaartallen en aanbiedingen zijn zonder verbintenis en steeds onder voorbehoud van voorraad. Wij
behouden ons het recht prijzen onmiddellijk aan te passen in geval van eventuele btw- of
accijnswijzigingen.
Vermelde prijzen zijn per stuk of per pakket, excl. btw 21%.
Prijzen geldig t/m 31 januari 2023.
Voor kortingen, bestel-, leverings- en betalingsvoorwaarden: zie www.mondovino.be of contacteer ons
op info@mondovino.be.

Hoeveelheidskortingen
2,5 %
3%
4%
5%
6%

vanaf € 1000 excl. btw
vanaf € 1300 excl. btw
vanaf € 1800 excl.btw
vanaf € 2300 excl.btw
vanaf € 3000 excl.btw

Deze kortingen zijn niet geldig op sterkedranken, Champagne, opdrukkosten, koerierdienst of de online
cadeaubon.

Mondovino – Vinopia bvba
BE 0536.902.918
Vordensteinstraat 102a - 2900 Schoten
tel +32 3 658 20 20
info@mondovino.be - www.mondovino.be

Openingsuren
Ma t/m di
op afspraak
Woe t/m vrij 10 - 12.30 u / 13.30 - 18 u
Za
10 - 18 u
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