
Welkom bij deze online wijnproeverij. In dit bestand leest u nuttige informatie over de 
wijnproeverij. 


Tijdens deze wijnproeverij worden er 5 wijnen gedronken. Op elk etiket staat welke wijn er in het 
flesje zit. 

Op een van de flesjes staat een QR code. Deze kunt u middels u camera op uw telefoon 
scannen. U richt de camera op de QR code en tikt deze met uw vinger 1 keer aan. Er zal dan in 
uw scherm gevraagd worden om een pagina of YouTube filmpje te openen. Zodra u dit 
accepteert wordt u door verwezen naar het des betreffende filmpje. Tijdens dit filmpje wordt er 
van alles verteld over deze wijn. Mocht dit te snel gaan kunt u het meeste ook nog terug vinden 
als u op de link klikt onder de video. 

Als dit niet lukt staan de links naar deze filmpjes ook nog onder de beschrijvingen op deze 
pagina.  
(Voorafgaand is het belangrijk om de witte wijn te koelen.)


Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit gaat het snelste via onze 
Facebook chat (Wineday). Natuurlijk kunt u ook altijd mailen naar verkoop@wineday.nl.


Hier onder vindt u de wijnen die er in het pakket zitten. Met hierbij de links naar de filmpjes.


Wijn 1:

I Castelli - Pinot Grigio 
Filmpje 

Wijn 2:

Antonia de Montsegur - Chardonnay Viognier 
Filmpje 

Wijn 3:

Dusseau Réserve Barrel Aged - Viognier 
Filmpje 

Wijn 4:

Primi Soli - Cabernet Sauvignon 
Filmpje 

Wijn 5:

Baccolo - Rosso 
Filmpje 

Graag horen we van u wat u van deze wijnproeverij vond. Dit kan doormiddel van een recensie 
op onze Facebook pagina of doormiddel van een beoordeling van de wijnen. Dit kan bij elke wijn 
op de pagina van de extra informatie. Natuurlijk kunt u ook een reactie via de mail sturen.  


Een fijne avond gewenst namens wineday.nl. 
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