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Ambacht met passie!
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Over Artisan Wines

Naam:
Artisan Wines betekent letterlijk 
‘ambachtelijke wijnen’. Deze wijnen 
worden rechtstreeks geïmporteerd van 
kleinschalige wijnproducenten uit 
Duitsland, Frankrijk en Italië. 

Aanbod:
Artisan Wines heeft een groot assortiment 
ambachtelijke en biologische wijnen. 
Daarnaast verzorgt Artisan Wines 
relatiegeschenken, zakelijke events en 
wijnproeverijen.

Doelgroepen:
Vanuit ons magazijn in ’s-Gravenzande 
(Westland) beleveren wij diverse 
restaurants, bedrijven, detailhandel en 
particulieren. 
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Filosofie Artisan Wines
Kwaliteit, authenticiteit en duurzaamheid 
zijn voor ons belangrijke criteria.

In de zoektocht naar bijzondere wijnen 
heeft Artisan Wines ontdekt dat de 
combinatie van enerzijds een zo natuurlijk 
mogelijke benadering en anderzijds 
talentvol vakmanschap dikwijls de sleutel 
is tot de meest uitgesproken, zuivere, 
typerende en elegante wijnen. 

Onze wijnen kenmerken zich daarom door 
de volgende principes:
• Geen/beperkt gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen in de wijngaard;
• Lage rendementen in de wijngaard, 

waardoor des te meer concentratie in 
de wijn;

• Terroir-expressie 
• Veelal spontane gisting (geen gebruik 

van gekweekte gisten)
• Geen overdadige houtrijping;
• Minimaal/geen toevoeging van sulfiet.

Deze wijnen worden ook wel ‘slow wines’
genoemd, een tegenhanger van de meer 
gecommercialiseerde en 
geïndustrialiseerde ‘fast wines’
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Assortiment wijnen

Breed assortiment
Artisan Wines biedt een assortiment van 
meer dan 100 verschillende wijnen, 
afkomstig van ruim 40 wijnhuizen uit 
Duitsland, Frankrijk en Italië.

Klassiekers & inheemse druiven
Naast bekende klassiekers als Chablis, 
Meursault, Pouilly-Fumé, Châteauneuf-
du-Pape, Barolo, Amarone en Chianti 
Classico, importeert Artisan Wines ook 
wijnen uit minder bekende regio’s, veelal 
gemaakt van lokale/inheemse druiven.

Kleinschalige wijnhuizen
Artisan Wines werkt graag samen met 
relatief kleinschalige wijnhuizen, waarbij 
focus ligt op kwaliteit en exclusiviteit. Het 
merendeel hiervan is biologisch-
gecertificeerd. 



Wijngeschenken
Bij Artisan Wines bent u op het juiste 
adres voor exclusieve en curieuze wijn- en 
relatiegeschenken. Onze wijnen kunnen 
wij voorzien van de meest luxe 
verpakkingen, zoals chique wijntasjes en 
wijnkistjes, eventueel bedrukt met het 
logo van uw bedrijf. 

Van bepaalde wijnen levert Artisan Wines 
ook bijzondere wijnflessen, zoals magnums 
(1,5 liter), jéroboams (3 liter) en 
méthusalems (6 liter). 

Onze relatiegeschenken worden standaard 
voorzien van uitgebreide 
achtergrondinformatie over de wijnen, 
zoals de regio, producent en wijn-
spijscombinaties.

In het kader van duurzaam en 
verantwoord ondernemen zijn onze 
wijnkistjes fsc-gecertificeerd.

Cadeaubonnen
U wilt iemand graag wijn cadeau doen, 
maar u weet niet goed welke smaak de 
voorkeur geniet? Kies dan voor een 
cadeaubon van Artisan Wines. 
Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar vanaf 
€ 20,- incl. BTW. 
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Relatiegeschenken

Naast wijngeschenken biedt Artisan 
Wines ook andere aanverwante 
producten. Hiervoor werken wij samen 
met een selectief aantal partners. 
Onderstaand een overzicht van deze 
producten:

Olie & Azijn

Kaas & Charcuterie

Pasta & Antipasti

Kaviaar & zalm

Glaswerk & wijnopeners



Olie & Azijn
Een chique olijfolie, balsamico of azijn 
vormt een belangrijk ingrediënt voor een 
kwalitatief goede maaltijd. 

De beste olijfolie wordt gemaakt van 
olijven die vroeg in het seizoen worden 
geplukt. De olijven hebben dan weliswaar 
minder sap, maar des te meer extract. 

Onze wijnproducent I Capitani uit 
Campania produceert een kwalitatief zeer 
goede olijfolie. Door de Italiaanse gids 
Gambero Rosso wordt deze olijfolie vrijwel 
ieder jaar bekroond met “Le Tre Foglie” 
(drie olijvenblaadjes). Deze award wordt 
alleen toegekend aan een score van meer 
dan 90/100 punten.
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Kaas & Charcuterie

Artisan Wines heeft een nauwe 
samenwerking met Kaasmeester Richard. 
Hierdoor kunnen wij naast wijn ook een 
breed assortiment aan ambachtelijke 
kazen en kaas-gerelateerde producten 
leveren. 

Het assortiment van Kaasmeester 
Richard bestaat uit diverse Hollandse 
boeren streekkazen en exclusieve 
buitenlandse kazen uit onder meer 
Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en 
Italië. 



Pasta & Antipasti
Artisan Wines heeft een nauwe 
samenwerking met Fabio Cappellano van 
Qual-Italia. Hierdoor kan Artisan Wines 
allerhande Italiaanse delicatessen en 
ambachtelijk gemaakte producten leveren. 
Daarbij moet u denken aan diverse salumi
(vleeswaren), formaggi (kazen), antipasti, 
olijven & tapenades, pasta et cetera. Heel 
bijzonder zijn bijvoorbeeld de verse 
truffels (wilde paddestoelen) die 
rechtstreeks uit Italië worden 
geïmporteerd.

Sinds 1999 is Fabio Cappellano “Italian
Cuisine Master Chef” en daarmee 
bijzonder ambassadeur van de Italiaanse 
gastronomie in het buitenland. In 2015 
was Fabio Cappellano tevens finalist 
tijdens de Pasta World Championship in 
Italië.
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Kaviaar & Zalm
Artisan Wines heeft een nauwe 
samenwerking met Hossein Akef, 
eigenaar van Persian Caviar. 

Persian Caviar is exclusief importeur van 
Iraanse en Russische kaviaar in 
Nederland en tevens de enige E.G.-
erkende kaviaarimporteur van 
Nederland. Bekende chefs, zoals Onno 
Kokmeijer van Restaurant Ciel Bleu (** 
Michelin), werken graag met de kaviaar 
van Hossein Akef. 

Kaviaar is uitstekend te combineren met 
een Champagne Grand Cru Blanc de 
Blancs of met rijke, minerale Bourgogne-
wijnen, zoals Chablis en Meursault. 

Naast kaviaar betrekt Artisan Wines van 
Persian Caviar ook gerookte (wilde) zalm 
die een klassieke combinatie vormt met 
zowel kaviaar als Pouilly-Fumé, een witte 
wijn uit Frankrijk (Loire).



Glaswerk & wijnopeners

Goed glaswerk is essentieel om een wijn te 
kunnen beoordelen op kwaliteit. Daarom 
biedt Artisan Wines de mogelijkheid om 
uw relatiegeschenk te completeren met 
fraaie wijnglazen. 

Ook kan Artisan Wines voorzien in 
wijnopeners van het Italiaanse merk 
Murano. Dit merk is wereldwijd erg 
populair bij vele sommeliers. 

Zowel de wijnglazen als de wijnopeners 
kunnen bij grotere aantallen bedrukt 
worden met uw eigen bedrijfslogo. 
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Zakelijke events

Heeft u een bedrijfsfeest of organiseert u 
een congres/ seminar? Dan wilt u zich 
graag onderscheiden. Voor zakelijke 
events biedt Artisan Wines daarom de 
volgende mogelijkheden:

Beurzen/netwerkborrel
Levering van wijnen en bijpassend 
glaswerk op locatie/ beurzen (eventueel 
incl. service);

Culinaire omlijsting 
Hiervoor werken wij samen met een 
select aantal cateraars;

Muzikale omlijsting
Artisan Wines werkt nauw samen met 
diverse afgestuurde musici aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
De muziekstijlen richten zich 
voornamelijk op klassiek en jazz;

Wijnproeverijen
Een wijnproeverij is bij uitstek geschikt 
om uw gasten in een ontspannen setting 
met elkaar te laten netwerken;

Giveaways
U kunt bijvoorbeeld denken aan een 
demi-bouteille (0,375 liter) inclusief 
bedankkaartje. Eventueel incl. opener 
met uw eigen logo daarop gedrukt. 
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Waarom kiezen 
voor Artisan Wines?

Kwaliteit
Met regelmaat krijgen onze wijnen zeer 
goede persrecensies in toonaangevende 
vakbladen. Tevens worden onze wijnen 
geschonken in het hoog-segment van de 
horeca, waaronder ook enkele 
sterrenrestaurants.

Authenticiteit & duurzaamheid
Artisan Wines werkt vrijwel uitsluitend 
met kleinschalige, veelal biologische 
wijnhuizen.

Prijs-kwaliteit
Omdat wij geen winkel hebben en 
tegelijk rechtstreeks importeren kunnen 
wij een gunstige prijjs-kwaliteit bieden. 

Klantgerichtheid
U wilt graag weten wat u weggeeft aan 
uw relatie. Daarom bieden wij u de 
mogelijkheid de wijnen vooraf te 
proeven en uw wensen uitgebreid te 
bespreken.

Goede logistiek
Desgewenst verzorgen wij uw complete 
logistieke afhandeling, waarbij de 
relatiegeschenken op de juiste locatie, op 
het gewenste moment en in de perfecte 
conditie worden afgeleverd.
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Referenties Artisan 
Wines
Restaurants
Onze wijnen geschonken in het hoog-segment van de 
horeca, waaronder ook enkele toprestaurants, zoals:
• Duin & Kruidberg (*Michelin);
• In de Keuken van Floris;
• Le Garage;
• Parkheuvel (**Michelin).

Bedrijven
Voor diverse gerenommeerde bedrijven mag Artisan 
Wines de relatiegeschenken verzorgen:
• Das Rechtsbijstand;
• Dell;
• Hogeschool Rotterdam;
• Laudame Financials;
• TU Kampen;
• Volkswagen Witteburg.

Persrecensie – Volkskrant (Onno Kleyn):

Weingut Clemens Busch, Pünderich – Mosel
Riesling “Vom Roten Schiefer”
“Een prachtige riesling van rode leisteen. Proef en verheug je: dit is wijn 
op hoog niveau, een laat strijkkwartet van Van Beethoven, het licht van 
Vermeer. Riesling is groots, gerijpte Riesling is adembenemend. Dus leg 
vooral ook wat flessen weg, in het donker. Het licht komt er later vanzelf 
weer uit.”

Persrecensie – Elsevier (2015):

Ferdinando Principiano, Monforte d’Alba - Piëmonte
Barolo DOCG Serralunga
"Barolo kan ongenadig hard en knoestig zijn. Deze echter is goedertieren 
en begrijpend, met zijn wijze oude geuren en smaken onder het ingetogen 
fruit. Meditatiewijn, zeggen de Italianen."
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Artisan Wines, Nobelstraat 6 BU 6, 2396 BC ‘s-Gravenzande
T: 0648547251 E: info@artisanwines.nl W: www.artisanwines.nl


