
Met een wĳ ncollectie waar we trots op zĳ n!

De Italië specialist in de regio

Welkom bij Barts wijnkoperij
Bij Barts Wijnkoperij weet je je verzekerd van 
een zorgvuldig samengesteld assortiment van 
meer dan 600 verschillende soorten wijn uit de 
gehele wereld. Van kleine wijnhuizen die hun 
hele leven hebben toegewijd aan hun passie 
voor het maken van wijn. Ze werken allemaal 
met respect voor het land en de natuur en die 
liefde proef je terug in deze bijzondere wijnen. 
Voordat een wijn wordt opgenomen in ons as-
sortiment hanteren we een strenge selectie-
procedure, waarbij we letten op een zeer goe-
de prijs kwaliteitsverhouding. We vertellen er 
graag meer over in de winkel. Tot ziens!  

Bart & Ilse

B A R T S W I J N K O P E R I J . N L

Bart heeft in 2021 het eerste deel van de Interna-
tionale wĳ ncursus ‘Italian Wine Scholar Guild Italy’ 
behaald en studeert binnenkort af voor het twee-
de deel van deze opleiding.

Deze liefde voor Italië zie je terug in de winkel 
waar je uit vrĳ wel elke streek van Italië wĳ nen 
vindt. Met meer dan 200 soorten Italiaanse wĳ nen 
in het assortiment kun je Barts Wĳ nkoperĳ  met 
recht een Italië specialist noemen! 

The Wine Scholar Guild has created an 
impressive and comprehensive curriculum in 
the ever-changing and always complicated 
world of Italian wine.”

Alfonso Cevola
Author of the award-winning blog 
“On the Wine Trail in Italy”



Zoek je een uitzonderlijke 
Whisky, Cognac of andere 
mooie gedistilleerde drank? 
We zijn altijd op zoek naar 
de bijzondere drankjes die 
je niet op elke hoek van de 
straat vindt en waarmee je 
iemand (of jezelf natuurlijk..) 
écht kunt verrassen.
We adviseren je graag!

Pour me some scotch and leave the bottle

UIT DE STREEK
Een cadeautje uit de streek, 
daar zet je je bedrĳ f mee op de 
(land)kaart! Voor de liefhebber
van een schuimend kraagje 
hebben we bier gesmokkeld 
naar Eersel… Verkrĳ gbaar in 
Blond, dubbel en Tripel. 
In 750 ml en 33 ml of stel een
mooi cadeauset samen.

Ken je onze eigen likeur al?
Kempisch-Kwartierke is niet 
alleen leuk om te geven maar 
zeker ook om zelf te schenken.
Verkrĳ gbaar in twee heerlĳ ke
smaken, Amadel-Caramel en 
Mokka.

Lekker
uit de 

Kempen!



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

…en geniet van, door Bart 
persoonlĳ k geselecteerde, 
bĳ zondere wĳ nen. Voor 
Barts Wĳ nkopersclub gaat 
Bart op zoek naar wĳ nen die 
je anders nóóit zult proeven 
omdat ze uitverkocht zĳ n 
zodra ze in Nederland arri-
veren. Vanaf nu komen deze 
wĳ nen speciaal voor jou naar 
Nederland! Door kopers te 
verenigen, creëert Bart een 
sterke onderhandelingspo-
sitie op de wĳ nmarkt. Barts 
Wĳ nkopersclub is toeganke-
lĳ k voor élke wĳ nliefhebber 
want Bart zoekt wĳ nen – en 
port – in alle prĳ sklassen. 
Schrĳ f je in in onze winkel of  
via mail naar:
contact@bartswĳ nkoperĳ .nl

Word lid van Barts
Wĳ nkopersclub...

Pour me some scotch and leave the bottle

Barts Schatkamer



Nieuwstraat 32a Eersel   |  0497 - 514 240
www.bartswijnkoperij.nl

Ons team staat voor je klaar!
Onze service: 
• vakkundig advies
• persoonlijke aandacht
• parkeren voor de deur
• bezorgservice
• niet je smaak, ruilen mag
• verzending door heel Nederland
• organiseren Masterclasses en wijnproeverijen
• eenvoudig online bestellen

Verzend je pakket of geschenk
Jouw persoonlĳ ke geschenk, zo besteld, zo verzonden!

Het kan natuurlijk nóg feestelijker!
We maken graag een persoonlijke afspraak 
om een uitgebreid wijnpakket samen te stellen, 
afgestemd op jouw persoonlijke wensen. 

Extra
mooi verpakt
of wat lekkers

erbĳ ?

Wie verras jĳ  met met een heerlĳ ke fl es 
wĳ n, port, of champagne? 

√ bestel direct online of mail ons voor 
   een goed advies op maat
√ wĳ  pakken jouw bestelling met zorg in
√ het pakket wordt verzonden met Post.nl

Bestel het snel
en eenvoudig hier!

mooi verpakt
of wat lekkers

Het kan natuurlijk nóg feestelijker!
We maken graag een persoonlijke afspraak 


