
In samenwerking met onze award-winning wijnbar Zuster Margaux

Al meer dan 1.600 thuisproevers zijn u voorgegaan!

‘‘De online proeverij was echt een beleving’’ - Peter Schouten

SAMEN OP AFSTAND 
GENIETEN & BELEVEN!

Op zoek naar een bijzondere manier 
om met uw bedrijf of afdeling het 
jaar af te sluiten? Geniet dan samen 
op afstand vanuit huis van een 
heerlijke online wijnproeverij!

In samenwerking met onze award-
winning wijnbar Zuster Margaux 
hebben we drie proeverijpakketten 
samengesteld. Zo is er voor ieder 
wat wils! Bekijk in deze brochure alle 
mogelijkheden. Heeft u vragen of 
wilt u meer informatie ontvangen? 
Neem dan gerust contact met ons 
op. We denken graag mee! 



OVER DE 
THUISPROEVERIJ
Om u in deze tijd te blijven verrassen en met 
elkaar te verbinden, verzorgen we smaakvolle 
online thuisproeverijen. Geniet tijdens de 
winterse dagen vanuit huis van een heerlijke 
beleving met parels van wijnen en goede bites.

In onze proeverijen laten we onze online gasten 
‘blind’ proeven. Het pakket bevat namelijk 
wijnen met nummers in plaats van etiketten. 
Dat is pas echt samen proeven en beleven! 
Uiteraard maken we tijdens de proeverijen 
bekend welke wijnen er zijn geproefd. Tijdens de 
proeverij kunnen vragen gesteld worden aan de 
sommeliers, zo blijft het interactief. De proeverij 
duurt ongeveer 1,5 uur en is later nog rustig 
terug te kijken.

Om een persoonlijke touch aan het proefpakket 
te geven heeft u de mogelijkheid een kaartje 
of andere communicatie uiting vanuit uw 
organisatie aan het pakket toe te voegen. 

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW en 
gebaseerd op prijspeil 2020. 



PAKKET 1 BASIS 
VANAF € 49,00 PER PERSOON

PAKKET 2 LUXE 
VANAF € 69,00 PER PERSOON

PAKKET 3 EXCLUSIEF
VANAF € 69,00 PER PERSOON**

  + € 750,00 studiokosten

Thuisproeverijpakket basis
€ 49,00 per pakket 
(inhoud voor 2 personen)
- 5 fl essen wijn van 250 ml 
- Noten en olijven
- Hammen en kazen
- Uitleg van de wijnen
- Blad voor proefnotities

Persoonlijk kaartje/ eigen 
informatie toevoegen vanuit uw 
bedrijf mogelijk

Met elkaar thuisproeven op 
een reeds bestaande online 
proeverijdatum van wijnbar 
Zuster Margaux 

Via een link is de thuisproeverij 
nog een week lang terug te 
kijken

Thuisproeverijpakket luxe 
€ 69,00 per pakket 
(inhoud voor 2 personen)
- 5 fl essen wijn van 250 ml
- Noten en olijven
- Hammen en kazen
- Uitleg van de wijnen
- Blad voor proefnotities

+ 2 fl essen wijn van (750 ml),
  een exclusieve selectie van
  wijnbar Zuster Margaux in 
  cadeauverpakking*

Persoonlijk kaartje/ eigen 
informatie toevoegen vanuit uw 
bedrijf mogelijk

Met elkaar thuisproeven op 
een reeds bestaande online  
proeverijdatum van wijnbar 
Zuster Margaux 

Via een link is de thuisproeverij 
nog een week lang terug te 
kijken

Thuisproeverijpakket exclusief
€ 69,00 per pakket 
(inhoud voor 2 personen)
- 5 fl essen wijn van 250 ml 
- Noten en olijven
- Hammen en kazen
- Blad voor proefnotities
- Uitleg van de wijnen

+2 fl essen wijn van (750 ml), 
  een exclusieve selectie van
  wijnbar Zuster Margaux in
  cadeauverpakking*

Persoonlijk kaartje/ eigen informatie 
toevoegen vanuit uw bedrijf mogelijk

Exclusieve livestream studio ingericht 
met eigen online thuisproeverij met 
interactieve omgeving voor € 750,00

Inclusief twee sommeliers die de proeverij 
verzorgen en alle vragen beantwoorden. 
Mogelijkheid om één persoon vanuit het 
bedrijf in de livestream mee te laten doen 
met de sommeliers

Gepersonaliseerde livestream met eigen 
logo en video na afl oop te gebruiken voor 
marketing doeleinden

Ruimte voor eigen presentatie van 30 
minuten voor uw medewerkers

* Rood en/of wit naar eigen keuze, 
inclusief een uitleg van de twee wijnen 
door onze sommeliers. Scan de QR code 
op de fl es en bekijk de video. Topwijnen 
voor de feestdagen. **pakket 3 is mogelijk vanaf 40 medewerkers



VRAAG & ANTWOORD
• V Ik wil graag een non-alcoholisch pakket als alternatief, is dit mogelijk?

A Ja, het is mogelijk om in overleg non-alcoholische pakketten te bestellen.

• V Hoe zit het met het bezorgen of afhalen van de pakketten? 
• A De deelnemers kunnen de pakketten zelf bij onze locatie ophalen tijdens

 aangegeven tijdsvakken. U kunt het uiteraard ook zelf ophalen. 
 Wij kunnen de pakketten ook bij uw bedrijf afl everen (1 adres), de
 bezorgkosten bedragen € 25,00. Liever de pakketten bij iedere deelnemer
 persoonlijk thuisbezorgd? Dat kan ook, dan rekenen we € 15,00 per pakket
 extra. We leveren de pakketten op donderdagen (in de week van uw
 proeverij).

• V  Tot wanneer kan ik boeken?
A  U kunt tot uiterlijk 5 werkdagen van tevoren (van de gewenste
 proeverij datum) de proefpakketten bestellen. Later in overleg.

• V Welke wijnen zitten er in het proefpakket?
A Dat is een verrassing, omdat er blind wordt geproefd. Ook wisselt de
 inhoud per proeverij. Het pakket bevat 5 wijnen (zowel rood als wit) en
 zijn van kwaliteit en wisselend van smaak.

• V Kunnen jullie in het proeverijpakket rekening houden met allergieën
 en dieetwensen?
A We kunnen in overleg rekening houden met allergieën en dieetwensen. 
 Dit moet dan tenminste 5 werkdagen van tevoren met ons worden
 afgestemd.

• V Is er een minimaal aantal deelnemers nodig voor de proeverijen?
A Voor pakket 1 en 2 gelden geen minimaal aantal deenemers. Afnemen
 van pakket 3 is mogelijk vanaf 40 deelnemers. 

• V  Kan de proeverij ook op een later tijdstip bekeken worden door 
 collega’s die niet bij de online proeverij aanwezig 
 kunnen zijn? 
A  Wanneer u pakket 1 of 2 besteld blijft de thuisproeverij nog een week
 na datum online staan om te bekijken (langer terug te kijken via Facebook
 pagina van onze wijnbar). Wanneer u pakket 3 afneemt krijgt u de 
 opname voor de thuisproeverij in eigen bezit en kunt u die ten alle tijden 
 delen met uw collega’s.

DATA OPTIES PROEVERIJ
THUISPROEVERIJ DATA MOGELIJKHEDEN BIJ AFNEMEN 
PAKKET 1 OF 2

vrijdag 4 december      20:00 - 21:30 uur
donderdag 10 december   20:00 - 21:30 uur
vrijdag 11 december  20:00 - 21:30 uur
zaterdag 12 december   20:00 - 21:30 uur
donderdag 17 december  20:00 - 21:30 uur
vrijdag 18 december  20:00 - 21:30 uur
zaterdag 19 december   20:00 - 21:30 uur 
donderdag 24 december   20:00 - 21:30 uur

* Bovenstaande opties zijn op basis van beschikbaarheid. 

Heeft u voorkeur voor een andere datum of liever een 
nieuwjaarsborrel variant? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden, 
we denken graag mee!

DATUM EXCLUSIEVE
PROEVERIJ 

BESCHIKBAAR 
TIJDSVAK
14:30 - 16:30 uur

BESCHIKBAAR 
TIJDSVAK
17:00 - 19:00 uur

BESCHIKBAAR 
TIJDSVAK
20:00 - 22:00 uur

zaterdag 5 december

donderdag 10 december

vrijdag 11 december

zaterdag 12 december

donderdag 17 december

vrijdag 18 december

zaterdag 19 december

AL VELE THUISPROEVERS GINGEN U VOOR! 
EXCLUSIEVE THUISPROEVERIJ DATA MOGELIJKHEDEN
BIJ AFNAME PAKKET 3*



AL VELE THUISPROEVERS GINGEN U VOOR! 

‘‘Dank jullie wel voor de gezellige uitleg bij de goede wijnen!’‘ -  Gerrie Pater van Beekhoven
‘‘Wat hebben wij genoten. Echt ontzettend lekkere wijnen, maar het was ook zo leuk opgezet. Het was een avondje uit maar dan thuis!‘‘ - Saskya 


