GEEF DE SMAAK
VA N I TA L I E C A D E AU
Een persoonlijk cadeau voor uw relaties en/of uw
personeel. Onze met zorg geselecteerde wijnen in
een ambachtelijk houten kist met uw bedrijfslogo
of een persoonlijke tekst zijn een uniek geschenk.
U kunt kiezen voor een 2-vakskist met 2 ‘la
cravatta’ wijnen naar keuze of een enkele kist
met een fles wijn of een zeer speciale prosecco.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken via info@la-cravatta.nl.

uw logo
of tekst

KISTJE WIJN ROOD + WIT

KISTJE PROSECCO

MET UW LOGO

MET UW LOGO

€ 18,95*

€ 13,95*

*prijzen zijn per stuk | exclusief btw | vanaf 25 stuks geen instelkosten
van € 25,- en full color logo zonder meerprijs

HORECA
De wijnen van la Cravatta zijn een absolute aanwinst
voor iedere horecagelegenheid. Neem contact met ons
op, zodat we een voorstel voor u kunnen maken.

Bestel deze wijn snel
en eenvoudig via

L A - C R AVAT TA . N L

DOOS VAN 6 FLE SSEN

13%

PRIMITIVO PUGLIA

1 1%

PROSECCO

12,5%

FIANO

Een intense en elegante wijn
uit de hak van Italië. Ruikt naar
het warme diepe zuiden; kersen,
kruiden, zwar te peper, rozijn en
chocolade. De smaak is stevig,
sappig en heef t zachte tannines.

Aangenaam, licht, verfijnd
en delicaat, fruitig, met een
kenmerkend appel-bouquet.

100% Glera

In de mond een wijn met
structuur en een goede
zuurgraad, laat een lange,
aangename en aanhoudende
nasmaak achter met duidelijke
noten van exotische vruchten

DRUIF

OORSPRONG

DRUIF

85% Primitivo IGT

De provincies Treviso, Padova,

85% Fiano IGT

DRUIF

Belluno, Venetië
OORSPRONG

OORSPRONG
Regio Apulië, Italië

SERVEERTIP

Benevento, Italië

Lekker als aperitief en bij
SERVEERTIP

wit vlees, vis en pasta met

SERVEERTIP

Lekker bij rood vlees, gevogelte, wild,

schelpdieren.

Lekker bij vis- en schaaldieren, wit

tonijn, zwaardvis of kruidkazen.

vlees, rijstschotels of groenteschotels.

La Cravatta staat voor pure
Italiaanse Klasse. Italië, het
land waar bij uitstek alles
draait om stijl in combinatie
met de heerlijke Italiaanse
keuken en prachtige wijnen.
In de wijnen van La Cravatta
proef t u de pure Italiaanse
passie in een stijlvol jasje.
Op basis van onze jarenlange
ervaring met Italiaanse
wijnen hebben wij voor u
een selectie gemaakt uit het
enorme aanbod. Wij hebben
gezocht naar zeer kwalitatief
hoogwaardige wijnen en door
ons assor timent te beperken
tot één rode en één witte wijn
kunnen we deze voor een,
bijna onmogelijk, scherpe prijs
aanbieden.

