
 

 

“De Grote Hamersma” Geschenkkist 
 

 

De Feestdagen .. Altijd een drukke periode, maar ook altijd een mooi moment om het jaar mooi en hopelijk 
zorgeloos af te sluiten! Tijd ook om je hard werkende personeel, je goede klanten en/of andere waardevolle 
zakelijke relaties te bedanken voor hun bijdrage dit jaar. 
 

Een mooie fles wijn is toch nog steeds en altijd een zeer geslaagd Kerstgeschenk! Zeker als deze wijn 
zorgvuldig geselecteerd is en de kwaliteit vertegenwoordigt waar je zelf voor staat! 
 

 

DE GROTE HAMERSMA GESCHENKKIST .. 
uniek én origineel! 
 

Zoek je een origineel en uniek wijngeschenk? Dan is “De Grote Hamersma” 
Geschenkkist misschien een leuk idee! Ook voor 2017 is hij er weer: De Grote 
Hamersma. De jaarlijkse wijnbijbel annex -encyclopedie van de bekende 
wijnschrijver Harold Hamersma. In dit boek staan alle wijnen die er toe doen in 
Nederland en het is inmiddels genoegzaam bekend dat óók mijn wijnen daartoe 
behoren .. In totaal staan er 64 wijnen in van ZekVinos, waarvan er maar liefst 38 
een score van rond de 9 hebben! Bovendien zijn enkele wijnen opgenomen in de 
illustere en felbegeerde Top 100 van Hamersma! 
 

Ik heb een speciaal wijnkistje op maat laten maken waarin 2 flessen wijn én De Grote Hamersma 2017 
kunnen. De basiskosten voor het kistje en het boek bedragen € 27,95 (excl. wijn). Je kunt dan zelf 2 van 
mijn wijnen uit De Grote Hamersma voor in het kistje kiezen. 
 

“De Grote Hamersma” Geschenkkist met de 2 meest populaire witte en rode wijn 
                  Slechts € 49,95 
 

Cave des Grands Crus Blancs Pouilly-Vinzelles 2014 – 

Frankrijk / Mâcon / Chardonnay – Hamersma: “Frisse stijl,  
zachte zuren, fijne bitters. Niet te wuft en te nadrukkelijk. 
Sappig en ingetogen. Kleine grand cru blanc voor een dito prijs” 

Azienda Agricola Altesino Rosso Toscana 2014 – Italië / 

Toscane / Sangiovese – Hamersma: “Niet te zwaar, vrij frivool. 
Verteerbaar rood. Lichte zuren. Vrolijke noot. Zacht, vriendelijk 
en vol leven. Licht koelen kan zomaar” 

 

Als je niet alleen een origineel maar ook een echt serieus wijngeschenk overweegt, dan moet je natuurlijk 
een kistje met mijn hoogst scorende (9+) witte en rode wijn uit de Top 100 van Hamersma nemen! 
 

“De Grote Hamersma” Geschenkkist met de hoogst scorende witte en rode wijn! 
                  Slechts € 84,95 
 

Maison Laporte Sancerre “Le Grand Rochoy” 2014 – 
Frankrijk / Loire / Sauvignon blanc – Hamersma: “De jeugdige,  
wilde overmoed is er wat vanaf. En er blijft een serieus goede 
witte over. Krachtig en stevig. Flink doorhappen op koel en 
sappig wit fruit, bittertjes die de mond opschudden, snuf peper, 
relaxed met de vingers knippende zuren. Grote Grand” 

Mamete Prevostini Albareda Sforzato di Valtellina 2012 – 
Italië / Valtellina / Nebbiolo – Hamersma: “Valtellina op zijn 
Amarone’s: gedroogde nebbiolo. Anderhalf jaar op fust. Jaartje 
op fles. Dan mag-ie de wijde wereld in. Om daar te trakteren op 
opmerkelijk ingetogen cassis, niet al te zoethout, truffel, 
rozemarijn, bittere choco met geroosterde nootjes. Grote wijn” 

 

 

ÓÓK LEUK .. 
 

Oók leuk is een kistje met een kelnersmes met eigen bedrijfslogo. Tot slot heb 
ik ook nog een interessant aanbod van wat grotere flessen in Magnum of 
Jerobaum formaat. 

 

 

VOORPROEVEN? 
 

Tot slot: als je graag, eventueel samen met wat collega’s, wat wijnen wil komen 
(voor)proeven om zo tot de beste keuze van de wijn voor het Kerstgeschenk te komen, 
dan kan dat natuurlijk altijd. Maak een afspraak en ik zorg dat er ook wat kleine hapjes 
klaarstaan om er een gezellige proeverij van te maken! 
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