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Dé oplossing om snel en probleemloos wijn te tappen via een wijntapsysteem is VinoTap. Dit ecologisch 
natuurlijk wijntap systeem biedt aantrekkelijke voordelen. 

Wijn serveren met een wijntapsysteem is sterk in opkomst en niet voor niets! Het biedt veel voordelen en 

steeds meer wijnen zijn in bag-in-box beschikbaar. Wist u dat een investering in een VinoTap systeem al 

heel snel interessant voor u kan zijn? 

  Keuze uit geselecteerde kwalitatieve originele gevulde wijnen. 
 Wij investeren in uw zaak wanneer u 50 Ltr. wijn per week afneemt. 

De 14 voordelen: 

1. Hoger rendement door lagere inkoopprijzen 
2. Makkelijke en snelle bediening 
3. Beter voor het milieu, minder glas = betere afvalverwerking en tijdsbesparing, geen chemische reini-

ging van te hebruiken vaten 
4. Ruimtebesparing in zowel de bar-, koeling- als opslagruimte. Ten opzichte van vaten is er een aanzien-

lijke plaats besparing! 
5. Wijn is langer houdbaar door vacuumverpakking. 
6. Geen statiegeld voor vaten, geen extra kosten voor stikstof en/of koolzuur 
7. Altijd de ideale serveertemperatuur 
8. Keuze uit geselecteerde, kwalitatieve wijnen 
9. Orignele vulling op het domein. = Betere kwaliteitscontrole. 
10. Zelfde kwaliteit tevens leverbaar in originele flessen van 75 cl. = betere hygiene 
11. Minder handling 
12. Volledig leeg te tappen! 
13. Serveerklaar, makkelijk en snel om te wisselen! 
14. Geen stikstof of koolzuur, natuurlijke smaak blijft beter bewaard. 
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Voorstelling en werking van de VinoTap: 
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 Les Vignerons de Quissac • Vin de Pays d'Oc BIB10 Liter • CHARDONNAY Bag in Box  

 Blanc • 10,00 Ltr. 

 Lichtgeel met groene reflecties. In de neus bloemen en gele vruchten. In de mond rond met 

 Les Vignerons de Quissac • Vin de Pays d'Oc BIB10 Liter • GRENACHE Bag in Box  

 Rose • 10,00 Ltr. 

  

 Les Vignerons de Quissac • Vin de Pays d'Oc BIB10 Liter • MERLOT  Bag in Box  

 Rouge • 10,00 Ltr. 

 Diep granaatrood. Aroma's van rood fruit en kruiden. Ronde smaak met zachte tannines.  

 

In het hart van de grootste wijngaard ter wereld, in het zuiden van Frankrijk, onthullen deze wijnmakers 

hun passie voor wijn en wijnstok: gehecht aan hun regio, aan hun terroir en aan hun lokale tradities, 

wordt deze passie doorgegeven van generatie op generatie. De veeleisende wijngaarden worden met de 

meest attentie en zorg liefdevol bewerkt. Deze mediterrane regio met kalkstenen garrigues (biotopen 

met een vegetatie die vooral bestaat uit grassen en lage planten, van rotsen en braakliggend terrein), 

langs de uitlopers van de Cevennes met een uitzonderlijk klimaat is bijzonder geschikt voor de wijnstok. 

Een wijngaard met de meest bekende en meest nobele druivensoorten voor de beste wijnen: Syrah, Ca-

bernet, Grenache, Merlot, Chardonnay ... 

Les Vignerons de Quissac 

Bag in Box wijnen zijn allemaal verkrijgbaar in zowel 5 als 10 liter verpakkingen. 

http://www.hetwijnhuisculinair.be/product/France/Languedoc%20Roussillon/vqchard1015.htm
http://www.hetwijnhuisculinair.be/product/France/Languedoc%20Roussillon/vqchard1015.htm
http://www.hetwijnhuisculinair.be/product/France/Languedoc%20Roussillon/vqchard1015.htm
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 2014 Domaine Arjolle • WHITE BAG IN BOX • Sauvignon Blanc - Viognier 

 Blanc • 10,00 Ltr. 

Heerlijk frisse 
droge witte wijn 
met florale en 
fruitige nuances 
van groene ap-
pel en perzik. De 
volle, evenwich-
tige smaak is 
aromatisch van 

Lichtgele kleur met groene kristallen reflecties. Verrassend evenwichtig met een subtiel bloemenaroma. In de 

mond sterke noties van witte bloemen. Mix van kamperfoelie en lychee. In de mond fris en harmonieus.  

 2014 Domaine Arjolle • ROSE BAG IN BOX • Syrah - Grenache   

 Rose • 10,00 Ltr. 

 Vol fruit en sap, aardbeien, kersen en een snoepje. Droog, met prima bitters en zuren. Uitstekende wijn voor 

zijn prijs.  

 2014 Domaine Arjolle • Rouge Bag in Box • MERLOT  - CABERNET 

 Rouge • 10,00 Ltr. 

 Heerlijk sappige wijn met fris rood fruit, goede zuren en een ideale balans. Niet dat hele krachtige, dus ui-

terst verteerbaar. Ideale wijn  voor de gastronomie.  

Domaine de l’Arjolle  

 

Domaine Arjolle is een van de meest bekende wijnbedrijven in Zuid-Frankrijk als het gaat om de productie 

van Languedoc van zeer goede kwaliteit. Zelfs de invloedrijke Amerikaanse wijnschrijver Robert Par-

ker noemt de wijnen van Arjolle een van “The world’s greatest wine values“.  

Wijnmaker Louis-Marie Teisserenc is een pionier op het gebied van ‘nobele’ druivenrassen in Zuid-
Frankrijk. De stelling: ‘Een goede wijnmaker herken je aan de kwaliteit van zijn huiswijnen’ is hier zeker 
van toepassing.  

Proefnotitie de l’Arjolle rouge: Heerlijk jeugdige wijn, volrood van kleur en met een intens aroma van 

vers rood fruit en een sappige, maar volle en toegankelijke smaakstructuur. Fruitig en doordrinkbaar! 

Bag in Box wijnen zijn allemaal verkrijgbaar in zowel 5 als 10 liter verpakkingen. 

http://www.hetwijnhuisculinair.be/product/France/Languedoc%20Roussillon/arbgbl5514.htm
http://www.hetwijnhuisculinair.be/product/France/Languedoc%20Roussillon/vqchard1015.htm
http://www.hetwijnhuisculinair.be/product/France/Languedoc%20Roussillon/vqchard1015.htm
http://www.arjolle.com/
http://www.erobertparker.com/
http://www.erobertparker.com/

