
Voorstel en opzet wijnproeverij ZekVinos tbv ….:
dd

Datum/tijd:
Locatie:
Gasten: 8

Opzet wijnproeverij:
glas Prosecco als aperitief (of tegen meerprijs een glas Champagne)
4 witte wijnen proeven
2 rosé's proeven
6 rode wijnen proeven
optie tegen meerprijs: nog 2 (zoete) dessertwijnen proeven

alle wijnen worden steeds in paren van 2 naast elkaar geproefd

Hapjes tijdens de proeverij:

1. Simpel: alleen wat Frans stokbrood

NB: om te proeven worden de glazen niet vol geschonken; niemand komt iets tekort en op verzoek kan 
een wijn die men lekker vindt altijd bijgeschonken worden

leuke aanvullende suggestie (tegen meerprijs): een kleine prijsvraag met wat multiple-choice vragen voor 
één (of meer) blind te proeven wijn; degene die de meeste vragen goed heeft kan dan bijv. een magnum 
fles van die wijn winnen

ik maak ook een proeflijst met een overzicht van de wijnen en een korte omschrijving en de mogelijkheid 
om wat korte aantekeningen te maken

meestal combineer ik dit met een bestellijst, waarop ik ook de prijzen vermeld en eventueel de wijnen 
besteld kunnen worden

ik neem ook zogenaamde spuugbakjes mee; doorgaans spuugt niemand de wijn uit, maar je kunt ook je 
glas erin leeg gooien als je een wijn niet (meer) wilt drinken

uiteraard zal ik de wijnen zelf inschenken en vertel ik per proefronde over de wijnen en over het proeven 
ervan

ik vind het altijd belangrijk dat wijn uit goede glazen wordt geproefd/gedronken; ik kan ook tegen een 
kleine meerprijs zelf glazen meenemen, ik heb zowel voor wit als rood mooie grote Schott-Zwiesel 
kristalglazen

meestal is het wel lekker om wat kleine hapjes te hebben tijdens de proeverij; geen maaltijd maar 
genoeg voor tijdens het proeven; ik bied daarvoor 2 mogelijkheden:

2. Uitgebreid: wat lekker desem landbrood van Bakker Menno of Bakkerij Out, wat harde worst van Brand 
& Levie, wat boerenpâté en wat geaffineerde Franse kaasjes van de Lindenhoff

Duur proeverij: afhankelijk van de interactie duurt een proeverij meestal zo'n 1.5 tot 2 uur



Kosten:

De kosten bestaan uit vaste kosten en variabele kosten per optie (alles incl. BTW):

kosten proeverij op locatie 25€          
arbeidsloon proeverij 5 uur 25,00€     /uur 125€        

prosecco als aperitief 10€          
12 proefwijnen (gemiddelde prijs rond € 12,50/fles) 150€        
optie: in plaats van prosecco een champagne als aperitief 15€          
optie: 2 (van de 12) wat duurdere proefwijnen 25€          
optie: 4 (van de 12) wat duurdere proefwijnen 50€          

optie: huur Schott-Zwiesel wijnglazen 32 glazen 16€          

Frans stokbrood is bij de prijs inbegrepen
optie: uitgebreidere hapjes 50€          

optie: prijsvraag met Magnum-fles voor de winnaar 35€          

TOTAAL: vaste kosten 310€        
per deelnemer bij 8 personen 38,75€     

inclusief bijvoorbeeld glazen en uitgebreide hapjes 376€        66€          
per deelnemer bij 8 personen 47,00€     

inclusief prijsvraag met Magnum-fles voor de winnaar 411€        35€          
per deelnemer bij 8 personen 51,38€     

TOTAAL: alle opties (met champagne en 4 duurdere proefwijnen) = 5% korting! 455€        
per deelnemer bij 8 personen 56,88€     

De kosten zijn een beetje afhankelijk van de smaak en soort wijnen die men wil proeven; als er specifieke 
voorkeuren zijn, dan hoor ik die graag!

ZekVinos – Paul Zekveld – Winkeldijk 43 – 1391 HM Abcoude – 06-54702721 – paul@zekvinos.nl – www.zekvinos.nl


	Blad1

