
Alle specialiteiten van chocolatier Leonidas in een doosje 
met pralines. Een mengeling van Belgische chocolade , 
pure chocolade, melkchocolade en witte chocolade, praliné, 
ganache, met karamel, met crème... Een waaier aan 
smaken om te proeven. 
 
Alle bestelde doosjes worden mooi geleverd in een 
geschenkverpakking, zodat je ze kan kado doen aan 
bomma & bompa, oma & opa, meter en peter,..... of om er 
zelf van te genieten... 

CAVA LUNA DE MURVIEDRO BRUT  
Druivensoort: Macabeo 
Herkomst: Spanje 
Lichtgele kleur met groene schitteringen, mooie parels. Aroma's van bloemen en 
gedroogd fruit. Een romige mousserende wijn volgens de "méthode traditionele" 
met tonen van citrus en met een lange afdronk. Als aperitief of bij voorgerechten. 
Kan ook bij niet al te zoete desserts. 
Schenken 6° C 
Médaille d’Or

Prijs: 9,50 € /fles 

J.C. BEAUVOIR  CHARDONNAY IGP Pays d’Oc 
Druivensoort: Chardonnay 
Herkomst: Frankrijk 
Jaar: 2016  
Intense gele kleur. Typische chardonnay-aroma's: exotisch fruit, meloen, witte 
perzik. Een rijk, smaakvolle en zachte wijn met een ronde zurigheid en een frisse 
afdronk. Geschikt als aperitief, bij voorgerechten met schaaldieren en vis, saus 
bereidingen, fruitdesserts. Schenken: 10-12° C

Prijs: 5,50 € /fles 

J.C. BEAUVOIR CABERNET SAUVIGNON IGP Pays d’Oc 
Druivensoort: Cabernet Sauvignon 
Herkomst: Frankrijk 
Jaar: 2016 
Schitterende robijnrode kleur. Aroma's van viooltjes en kruisbessen op tonen van 
cederhout en paprika. Vlezige en kruidige wijn met een lange afdronk. Heerlijk bij 
gebraden vlees, vleesbereidingen met saus en sterke kazen.  
Schenken: 17°c

Prijs: 5,50 € /fles 

J.C. Beauvoir Syrah Rosé  
Druivensoort : Syrah 
Herkomst : Frankrijk. 
Jaar : 2016 
Fonkelend dieprosé. Aroma’s van rozenblad. Ronde en gestructureerde wijn. 
Aroma’s van rood fruit en snoep. Heerlijk als aperitief. Past ook bij salades, 
charcuterie en barbecues.  
Serveer op 10 - 12°C.

Prijs: 5,50 € /fles 

MURVIEDRO CEPAS VIEJAS D.O. UTIEL-REQUENA 
Druivensoort : Bobal 
Herkomst : Spanje Utiel-Requena 
Jaar: 2014 
Donker robijnrood. Straalt intense, complexe aroma’s van bosvruchten uit 
Met hints van toffee en vanille. Een ronde wijn met zeer zachte tannine.  
Lange afdronk. Perfect bij vlees, wild.  
Schenken: 16-18°C. 
Gold Medal Berliner Wine Trophy 2016, 

Prijs: 9,00 € /fles 
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