Wie zijn wij?
Taste & Tintle is het bedrijf van Jacqueline,
Robert en Paul, opgericht voor én door mensen
die van goede wijn en lekker eten houden. Wij
zijn gespecialiseerd in bubbels van hoge kwaliteit,
van champagne tot prosecco en van cava tot
crémant. En wij delen onze passie en uitgebreide
kennis over mousserende wijnen graag met u!
Een deel van onze wijnen importeren we zelf,
rechtstreeks van de producent.

We werken graag met wijnmakers waar we een
goede band mee hebben opgebouwd.
Om een breed en compleet assortiment te
garanderen, werken wij ook nauw samen met
importeurs die dezelfde verbondenheid voelen
met authentieke wijnmakers als Taste & Tintle.
Deze werkwijze zorgt ervoor dat onze klanten
telkens weer verrast worden met nieuwe,
spannende mousserende wijnen.

Taste & Tintle
Jacqueline van der Kloet 06 – 51 23 93 15
Robert Schuurman 06 – 26 19 47 48
info@tasteandtintle.com
www.tasteandtintle.com
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Bruisende proeverijen

Bubbelende relatiegeschenken

Geef eens kleur aan uw zakelijke bijeenkomst
of verenigingsavond en regel een bruisende en
leerzame Bubbelproeverij. Proef en beleef de
verschillen tussen de diverse mousserende
wijnen!

Een fles bubbels is altijd een feest om te geven…
en te ontvangen. Of het nu champagne of
prosecco is, bubbels vallen in de smaak.
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moderne webshop

Het aanbod aan champagne, prosecco, cava
en andere bubbels is de laatste jaren enorm
toegenomen in Nederland. Om daarin de ver
schillen én uw eigen smaak te leren ontdekken, is
een proeverij van Taste & Tintle origineel, gezellig
en ook leerzaam. Wij presenteren u een keur
aan prachtige mousserende wijnen, waarvan u
kunt genieten maar waarover wij ook graag meer
vertellen.
De proeverijen kunnen op kantoor, aan huis en
op locatie georganiseerd worden. Taste & Tintle
werkt samen met een aantal exclusieve locaties
in Nederland. Wij sturen u graag de prijzen op
aanvraag.

Sprankelende catering
Is het tijd voor een andere aanpak van de
vrijdagmiddagborrel? Of zoekt u een bijzondere
ontvangst voor relaties? Ook dat kan Taste &
Tintle voor u verzorgen. Met de bubbels van
Taste & Tintle bent u verzekerd van kwaliteit
en originaliteit. Uiteraard zorgen wij ook voor
bijpassende kleine hapjes. Deze hapjes worden
voor u bereid door cateraars gespecialiseerd in
pure en eerlijke gerechten. Uiteraard kunt u ook
met speciale wensen bij ons terecht. Zo kan een
oestermeisje de verse lekkernijen ter plaatse
voor u openen. Leg ons uw wensen voor, en wij
leveren een sprankelend totaalpakket, waarin ook
‘gewone’ wijnen geleverd kunnen worden.

Beleef verrassende bubbels

Wij verzorgen graag uw geschenken, door het
hele jaar. Heeft u een bedankje nodig voor de
sprekers op een congres of een verjaardags
attentie voor een medewerker? Wij regelen het
voor u, in een feestelijke verpakking en eventueel
met achtergrondinformatie over de wijn.
Neem contact op over de mogelijkheden en de
prijzen.

Persoonlijk advies
Taste & Tintle heeft een geweldige kennis en
ervaring opgebouwd met betrekking tot
mousserende wijnen. Die delen wij graag met u!
U bent op zoek naar de beste combinatie van
bubbelwijn en gerecht? Of u wilt voor die ene
speciale gelegenheid een absoluut passende
wijn? Mail of bel ons, dan adviseren wij u graag.
Ook voor meer informatie over de wijnen en
wijnmakers kunt u contact opnemen.

Moderne webshop
En wilt u gewoon een bijzondere fles bubbels
voor thuis bestellen? Ook dat kan natuurlijk.
In onze moderne webshop treft u een ruime
keus aan fantastische mousserende wijnen.
Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen
op www.tasteandtintle.com.

