
 

 Onze mogelijkheden:  
- Informele “Openhuis” proeverij 
- Wijnproeverijen voor groepen 
- Workshop Kaas-Wijn  
- Workshop Sherry 
- Workshop Port  
- Workshop Whisk(e)y 
- Wijncursussen  
- Catering op aanvraag  
Heeft u zelf een leuk idee, wij 
vullen het graag voor u in 

-
 

 

   

“De Wijnhoeve” 
voor een  

onvergetelijk moment

Doe eens iets bijzonders met  
uw personeel, collega's,  

zakenpartners, familie of  
kennissen.  

"De Wijnhoeve" te Gaanderen 
organiseert wijnproeverijen, 
workshops en verkoopt wijn.  

Naast het educatieve  
karakter is ook gezelligheid  

hierbij erg belangrijk. 

Neem voor informatie over onze  
Wijnproeverijen, Workshops,  

Wijncursussen en Wijnverkoop  
contact op met Aad van den Berg 

“De Wijnhoeve” 
Slakweg 99 

7011 EW Gaanderen 
Tel: 06.1602.8624 

info@dewijnhoeve.nl 
www.dewijnhoeve.nl 

“De Wijnhoeve” 
Gaanderen

- Wijnproeverijen 
- Wijnverkoop 
- Workshops 
- Wijncursussen 
- Wijncoaching

Soms waant u zich bij  
“De Wijnhoeve” 

gewoon in Frankrijk. 
Echt genieten!

mailto:info@dewijnhoeve.nl
http://www.dewijnhoeve.nl
mailto:info@dewijnhoeve.nl
http://www.dewijnhoeve.nl


Voor ieder wat wils.  

De Wijnhoeve biedt u kwalitatieve wijnproeverijen en workshops.  

Sfeervolle ambiance in "De Wijnhoeve"  

WIJNPROEVERIJEN  
Iedere eerste zaterdag van de maand houden wij onze  
bekende "openhuis proeverij". We beginnen om 16.00  
uur (duur +/- 2.30 uur). U kunt gewoon binnenlopen en 
hoeft zich niet vooraf aan te melden. Kosten: € 8,95 p.p. 
(dec. € 9,95 p.p.) Uiteraard kunt u de wijnen die u heeft 
geproefd bij ons kopen.  

U hoeft geen wijnkenner te zijn want de  
proeverijen zijn zowel voor de beginnende als 
gevorderde wijndrinker interessant. Op informele 
wijze leert u inzicht te krijgen in verschillende 
smaaknuances van wijn.  

Elke maand heeft de proeverij een ander thema.  
Bv. wijnen uit Zuid-Afrika, Zuid Amerika, Spanje of  
Frankrijk worden dan uitgelicht of wijnen van een 
zelfde druivensoort zoals de Cabernet-Sauvignon 
druif afkomstig uit verschillende landen of gebieden.  

Wij geven ook proeverijen voor uw vriendenclub,  
verjaardag, vrijgezellenfeest, uw sportclub, buurtfeest 
of met uw zakelijke partner(s).  
De Wijnproeverij kan eventueel afgesloten worden  
met een kwalitatief buffet. Bel of mail ons voor meer 
informatie, zie ook onze website.  

WORKSHOP SHERRY OF PORT  
Zowel Sherry als Port zijn erg mooie producten. U zult  
verrast worden door de vele smaakvariaties die wij u 
laten proeven, van droog tot mooi zoet. En u leert meer 
over het ontstaan van Sherry en Port. 

Bij elk type serveren wij kleine specifieke hapjes die 
hierbij uitstekend passen. 
Duur c.a. 3 uur. Kosten voor de workshops zijn  
€ 24.50 p.p. Min. 10 en max. 18 pers.  

WORKSHOP WIJN-KAAS  
Wij gaan met u een ontdekkingstocht maken in de  
wereld van Wijn en Kaas. U zult versteld staan van  
het verschil in smaak van rode en witte wijn (10  
soorten) in combinatie met diverse soorten kaas. 
Duur: c.a. 3 uur. De kosten voor deze Workshop zijn  
€ 24.50 p.p. Mini. 10 tot maxi. 18 deelnemers.  

TEAMBUILDING  
Wij organiseren teambuilding sessies voor groepen  
waarbij de basis "wijn" is. Ideaal voor bedrijven die 
met hun teams iets willen ondernemen om er samen 
sterker uit te komen.  
Groepen van min. 6 tot max. 16 personen. Vraag 
vrijblijvend een gerichte offerte aan.  

WIJNCURSUS  
Op aanvraag geeft "De Wijnhoeve" wijncursussen  
aan particulieren, bedrijven, businessclubs en 
personeelsverenigingen.  
Onze wijncursussen zijn geschikt voor zowel de  
beginnende als gevorderde wijndrinker. Min. 10  
en max. 18 deelnemers. Bel of mail naar de 
mogelijkheden of kijk op onze Website.  

WIJNVERKOOP  
Ook buiten de wijnproeverijen kunt u bij ons  
langskomen om wijn te kopen. Onze filosofie is:  
lekkere wijnen voor een zeer betaalbare prijs. Veel  
wijnen kunt u proeven voordat u koopt. Bel voor een 
afspraak of kom gewoon even langs.  

BEREIKBAARHEID  
Per openbaar vervoer zijn wij eenvoudig te bereiken. 
Gaanderen heeft nl. een eigen treinstation. Het is 
ongeveer 10 minuten lopen naar "De Wijnhoeve". 

Wilt u eens iets bijzonders doen met uw 
vriendenclub of collega's, voor een 

vrijgezellenfeest, buurtfeest of uw 
verjaardag, dan kunnen wij in onze sfeervolle 
ambiance in De Wijnhoeve u een bijzondere 

wijnproeverij aanbieden.  

Naast het wijnproeven is ook het educatieve 
karakter en de gezelligheid een belangrijk item. 
Tot de mogelijkheden behoort ook een proeverij 

bij u thuis, op uw bedrijf of op een door u 
gewenste locatie  

Buffet: En wat is gezelliger dan een wijn 
proeverij af te sluiten met een kaasbuffet of 

een kwalitatief koud/warm buffet?  

                       Neem contact op voor meer informatie:  

  ”De Wijnhoeve"  
Slakweg 99 

7011 EW Gaanderen 
Tel: 06.1602.8624 - info@dewijnhoeve.nl 

www.dewijnhoeve.nl


