
Bart en Ilse van Dommelen zijn sinds 2014 trotse eigenaren van Barts Wijnkoperij in Eersel. 
Een winkel waarin ze met enthousiasme hun liefde voor wijn en port overbrengen op hun klanten.

VERZEND JOUW PERSOONLIJKE GESCHENK
Een borrel op afstand, een verjaardagsgeschenk 
voor een personeelslid, een bedankje of gewoon 
zomaar… Een bijzondere wijn is altijd een heerlijk 
cadeau om te krijgen!
Soms kun je het cadeau niet zelf overhandigen, 
we bieden je daarom de mogelijkheid om jouw 
geschenk met zorg te laten versturen. 
Wij adviseren graag om een passend geschenk te 
vinden, kom gerust langs in onze winkel, bel, mail 
of kijk op www.bartswijnkoperij.nl

√ selecteer de wijn naar keuze 
√ vul het adres in waar het pakket naartoe mag
√ voeg eventueel een kaartje toe
√ schrijf bij ‘opmerkingen’ de tekst voor het kaartje

Wil je meerdere geschenken  tegelijk versturen? 
ook dat nemen wij je  graag uit handen. Mail 
ons het excel bestand van de adressenlijst en wij       
regelen de rest!

Welkom bij Barts Wijnkoperij

De liefde – noem het gerust passie – voor wijnen ont-
stond bij Bart van Dommelen al op jonge leeftijd. Als 
jongen van veertien jaar werkte hij een zomer lang 
keihard om die éne dure fles wijn te kopen. Jaren- 
lange  ervaring deed Bart op met het inkopen en 
verkopen van wijnen; hij liet zich overal zien, bouw-
de aan zijn reputatie en netwerk en plukt daar nu 
de vruchten van. Inmiddels werd Ilse ook door Barts 
passie voor wijn aangestoken en werken ze samen 
elke dag aan Barts’ Wijnkoperij. Ze staan garant voor 
een warm welkom in de winkel, een gedegen advies 
of proeverij en samen gaan ze op zoek naar bijzon-
dere kwaliteitswijnen. Die zoektocht brengt ze bij 
wijnhuizen en topproducenten over de hele wereld. 
In hun assortiment vind je ook heerlijke gedistilleer-
de dranken, zoals speciale whisky’s (waaronder zelfs 
limited editions) en mooie cognacs en likeuren. Laat 
u verrassen door de nieuwe wijnen, speciale biertjes 
en bijzondere gedistilleerde dranken die Bart en Ilse 
voor u selecteren. Graag tot ziens in de winkel!
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Kempisch genieten!
 
Trots als we zijn op onze mooie regio is er natuurlijk niets leuker dan een 
lokaal product te schenken aan uw relaties. 

Kempisch Kwartierke 
Amandel-Caramel-, Mokka- en Kruidenlikeur

Eerselse Smockelaer
Blond, Dubbel en Tripel 

LAAT JE INSPIREREN DOOR BARTS WIJNKOPERIJ

Vrijmibo to go!
Met Barts Borreltas kan de 
vrijdagmiddagborrel op afstand 
gewoon doorgaan. Vul de tas 
naar eigen keuze met een flesje 
wijn/bier en een lekker nootje 
of kaaskoekje, Laat de virtuele 
borrel maar beginnen!

okka



Bart en Ilse staan inmiddels bekend om hun persoonlijk advies: 
geef een menu aan hen door en zij zoeken de lekkerste wijnen 
om erbij te schenken. Daarbij houden zij rekening met het be-
schikbare budget. Datzelfde geldt voor het samenstellen van 
relatiegeschenken: met die mooie fles wijn die je een zakenre-
latie cadeau doet, maak je écht indruk. Laat het maar aan Bart 
over om een wijn te omschrijven; zijn enthousiasme is niet te 
stuiten en zijn kennis bijkans onuitputtelijk. Een gevleugelde uit-
spraak van Bart is: ‘Wijn is niets meer dan vergist druivensap’ 
maar met de nodige humor en zeker met zeer veel kennis over 
wijn en port, kan Bart enthousiast vertellen over de smaak, de 
sfeer, het wijnhuis en het productieproces. Van een bezoekje 
aan Barts Wijnkoperij, kom je altijd wijzer thuis.

BARTS SCHATKAMER 

ZEG HET MET. . . WIJN!

Unieke vondsten vind je in ‘Barts Schatkamer’. Daar 
liggen de zorgvuldig verzamelde wijnen en Vintage 
Ports die alleen bij héél speciale gelegenheden of 
gezelschappen open gaan. Bijzonder om cadeau te 
doen maar ook om zelf van te genieten.

Special delivery!

Je eigen bier of li-
keur in jouw eigen 
huisstijl; dat is nog 
eens een origineel 
relatiegeschenk.
Het kan al vanaf 60 
stuks.We vertellen 
je graag meer over 
de mogelijkheden.

Een borrel zonder iets lekkers erbij is niet compleet, daarom vind 
je bij ons ook de lekkerste kaaskoekjes, nootjes, toastjes, olijfolie 
en nog veel meer.

Laat je waardering blijken en zeg het met.. 
wijn! Wij stellen de mooiste cadeaupakketten 
samen om relaties, medewerkers of familie 
heerlijk te verwennen. 



Nieuwstraat 32a Eersel
0497 – 514 240

www.bartswijnkoperij.nl

D I T  W I L  J E  N I E T  M I S S E N ! 
BARTS NIEUWSBRIEF
Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste aanbiedingen en activiteiten, schrijf je dan in voor 
Barts nieuwsbrief. Dit kan via het contactformulier op bartswijnkoperij.nl of in de winkel.

Uitgelicht

Je vindt bij ons 10, 20 of 30 jaar 
oude port, maar ook diverse                           
oude jaargangen Vintage Port,                           
een cadeau wat ook nog be-
waard kan worden om bij een 
zeer bijzondere gelegenheid op 
te drinken!

Ook voor de bierliefhebber 
stellen we een mooi pakket 
samen!

De meest feestelijke drank 
is natuurlijk Champagne, 
vooral de kleine champag-
nehuizen maken heel bij-
zondere kwaliteit. Proost!


