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Plan je een feest(je)? 

Feesten? Leuk! Ook als je het zelf moet organiseren? 

Met de Ambrosius PartyPlanner: Jazeker! 
Ontmoedigd door de gedachte van de planning? 
Bij Ambrosius helpen we met plezier onze klanten bij het plannen van 

succesvolle feesten en dit sinds jaren.  
De Ambrosius Party Planner is gemaakt om ervoor te zorgen dat je alle 

ingrediënten hebt om het meest fantastisch feest te organiseren. Of het 
nu gaat om een casual drink, een tuinfeest, een formeel diner of een 
huwelijksfeest met alles erop en eraan. 

Envisagez-vous une grande ou petite fête? 

 

Quel vin servir ? Rouge ou blanc, combien de bouteilles me faut il pour un toast au 

champagne? 

Découragé par la pensée de la planification? 
Chez AMBROSIUS nous aidons nos clients à planifier des fêtes à succès et cela 

depuis des années. 
Le Ambrosius Party-Planner est conçu pour veiller à ce que vous avez tous les in-

grédients pour la fete la plus fantastique. Qu'il s'agisse d’un simple drink, une gar-

den-party, un dîner officiel ou un mariage avec tous les accompagnements...nous 
sommes à votre disposition pour vous aider… 
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Ambrosius Top Tips 
 
• Hou rekening met een keuze aan soft drinks voor niet 

drinkers en BOB’s. 
• Reken ten minste op een 1/2 fles wijn per persoon en 

reken wat extra als marge. 
• Zorg zeker dat je genoeg glazen hebt. Wij helpen je 

graag bij het voorzien van het ideale aantal. 
• Vergeet geen ijs te kopen en plan hoe je de dranken 

fris bewaart. 
• Gebruik je ijsemmers, vergeet dan geen water toe te 

voegen om het koelproces te versnellen. 
• Hou je je feest in een feestzaal, overweeg dan het vra-

gen naar kurkrecht, wij leveren topwijnen aan groot-
handelsprijs, en dit is meestal voordeliger dan het ge-
bruik van huiswijnen. 

• Surf voor je keuze naar onze webshop, prijslijst of kom 
langs in de zaak. 

 

Voor je begint... 
Bepaal hoeveel mensen je uitnodigt en je totale budget. Eens dat 

vastligt kan je kiezen om het feest thuis te organiseren of op andere locatie 
(restaurant, feestzaal). Indien je het thuis doet, hou dan rekening met het 

voorzien van voldoende tafels en stoelen. Eventueel kies je voor het huren 
van een tent. Doe je het in een feestzaal dan is het nuttig om te vragen of je 

zelf in de wijnen kan voorzien mits betalen van een kurkrecht. Dit is interes-

sant want je kiest dan zelf de wijn en betaalt minder. 
Kies altijd een goede datum, zeker in het feestdagenseizoen 
(mei, juni, eindejaarsfeesten), en zorg ervoor dat je gasten op tijd de 

datum ontvangen (mail, facebook). Ook belangrijk is te kijken of de 

datum niet samenvalt met een belangrijk evenement waar iedereen bij 
wil zijn. (WK-voetbal en andere sportevenementen die iedereen wil 

zien). 
 

Kies dan zorgvuldig uw menu. Of je nu opteert voor kleine hapjes, 

een walking-dinner of een volledig diner, de wijnen moeten steeds een 

aanvulling zijn op hetgeen je serveert. Je kan steeds met je menu bij ons 
terecht. Wij kiezen de ideale wijnen, en dit binnen elk budget. Hou ook reke-

ning met personen die enkel bio lusten. Ambrosius heeft een strenge selectie 

bio-wijnen.  

Je kan tijd en moeite besparen door beroep te doen op een traiteurdienst, 

maar wees selectief in je keuze. Voorzie ook extra hulp om de bediening te 
verzorgen. Het heeft immers geen enkele zin een fantastisch feest te organi-

seren als je zelf geen tijd hebt om met je gasten om te gaan. 

http://ambrosiusshop.be/index.php/nl/
http://www.ambrosius.be/media/prijslijstwijn/Prijslijstwijnenretailmei2018.pdf
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Ambrosius Top Tips 
 
• Bezorg ons je menu en je budget enkele weken voor 

het feest, en wij zorgen voor de perfecte selectie.  
• Niet geopende flessen worden terugbetaald ! 
 

Ambrosius Feestselectie 
Bij Ambrosius word je steeds geholpen door gediplomeerde sommeliers, die je met 
veel plezier zullen gidsen bij het maken van de juiste drankenkeuze voor je feest. De 
juiste wijn kiezen bij je gerecht is voor ons steeds een uitdaging.  Breng je menu mee 

naar de winkel of mail het ons door, en wij zorgen binnen elk budget 
voor de perfecte keuze.   
 

Champagne of andere bubbels  
Heb je iets heel bijzonders te vieren, of wil je je feestje op een brui-
sende wijze starten, dan is een heerlijk glaasje bubbels altijd een 

goede keuze. Bij Ambrosius hebben we steeds promoprijzen indien je 
per doos van  6 flessen koopt. 
Uit een standaard fles (75 cl) haal je ongeveer 6 glazen. Voor een 
bruidsreceptie of een andere drink moet je 2 tot 3 glazen per persoon 

voorzien. 
Verwacht je 100 personen dan moet je rekenen op 100 x 2 glazen 
plus wat extra, wat betekent dat je zeker 40 flessen moet voorzien. 
Het is nooit makkelijk om het juiste aantal flessen dat je zal nodig hebben juist in te 
schatten, maar geen nood bij Ambrosius mag je gerust wat extra meenemen  en na je 

feest de niet geopende flessen terugbezorgen. Je blijft dus nooit met een overschot 
zitten... 
Kies voor een eerste glas gerust voor een grote naam in champagne, daarna kan je 
gerust een heerlijke maar iets goedkopere Champagne of Cava gebruiken om ver-
der de hele avond te serveren… 

 
Wijn 
Als regel voorzie je een halve fles wijn per persoon, met wat extra marge. 
Er wordt meestal evenveel rood als wit voorzien, uitgezonderd op warme zomerda-

gen waar frisse witte wijnen iets vlotter drinken.  
Uit een standaard wijnfles (75cl) haal je 5 glazen, dus haal je uit een doos van 12 
flessen 60 glazen 
 
Rosé is weer helemaal terug ! Op zomerse tuinfeesten is rosé een steeds populairder 

wordende wijn. Bij Ambrosius hebben we rosé in alle types, van heel licht en speels, 
tot de meer stevige rosé voor bij de barbecue. 
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Ambrosius Top Tips 
 

• Cava Pupitre : een uitstekende Cava, onlangs be-
kroond in de wijngids “de 300 beste wijnen beneden de 
€10 “ 
Hij wordt er aanbevolen als Allround cava, dus ideaal 
voor op feestjes.  
Prijs :€9,30 

 vanaf 6 flessen : €8.30 
 Bestel hier 
 

• JP Azeitao : 
Deze (h)eerlijke wijnen uit Portugal zijn echte “party-
lovers”, goed gemaakt en heerlijk van smaak. 
Deze jonge wijnen zijn een perfecte prijsbewuste keuze. 
Beschikbaar in de drie kleuren en met handige schroef-
dop. (Geen geknoei met kurkentrekker en nooit flessen 
met kurksmaak.) 

Prijs : €6,50  
 vanaf 6 flessen €5,95 
 Bestel hier 

Bij het bespreken van de feestzaal loont het steeds de moeite om te informeren of ze er kurkrecht toepassen. 
Een kurkrecht is een vaste prijs die de feestzaaluitbater aanrekent voor het serveren van de door u aangeleverde wij-
nen. (meestal is dit tussen de € 5 en € 10 per geserveerde fles. Als je weet dat je bij Ambrosius reeds een uitstekende 
wijn of cava kan kopen tussen de € 5 en € 8, dan betaal je echt wel een pak minder voor je dranken die in kwaliteit 
doorgaans beter zijn dan de “ huiswijnen” van je feestzaal. Wij leveren de wijnen gratis op afgesproken data bij je feest-

zaal of restaurant. 
 

Kies zorgvuldig je wijnen … Bij Ambrosius hebben we enkele proefpakketten “feestwijnen” samengesteld. 
Deze kunnen aan een promotieprijs worden aangekocht, zodat je thuis rustig de door ons voorgestelde wijnen kan proe-
ven en keuren. Op geregelde tijdstippen kan je in onze winkel steeds een aantal flessen gratis komen proeven … 

  
Raadpleeg onze webshop voor de proefdata...  
 

Gratis glazen:  Wij lenen u gratis mooie wijnglazen ! 

 

http://ambrosiusshop.be/index.php/nl/shop/pupitre-cava-brut-gold-label-75-cl-227
http://ambrosiusshop.be/index.php/nl/shop?pricefrom=0&priceto=250&search=azeitao
http://ambrosiusshop.be/index.php/nl/
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Cocktails  

are hot ! 

 
Mojito, Pina-Colada, Daiquiri, Caipirinha, Margarita, alleen 
al bij het horen van de namen van deze heerlijk cocktails 
begint het feestgevoel op te borrelen… 
 
Moeilijk, teveel werk, hoe maak ik ze perfecto…? No Way... 
 
Bij Ambrosius heb je keuze uit meer dan 650 soorten Spi-
rits (alleen al in Rum hebben we meer dan 100 referenties) 
en kennen we als geen ander de knepen van het vak om je 
te adviseren. 
Ook de crèmes en likeuren om ze klaar te maken hebben 
we op voorraad.  
 
 

Gratis leveringen... 

Je hoeft zelf niet te sleuren met de flessen. Wij van Ambrosius 
leveren graag de flessen bij jou thuis of op het gewenste adres. 
Woon je in een straal van 15km rond Koksijde dan zijn de leveringen gratis 

vanaf €50 aankoop.  Woon je verder neem dan met ons contact op voor de 
kostprijs van je levering. Ambrosius levert in heel België en dat gegaran-

deerd binnen de 4 dagen... 
 

Wil je de teveel aangekochte flessen terugbezorgen na het feest, 

dan moet dit worden gemeld bij de aankoop. Je moet er wel voor zorgen 

dat de flessen binnen de 14 dagen na levering of aankoop worden terug-
bezorgd.  

Je dient de flessen terug te bezorgen in de staat zoals je ze van ons hebt 

ontvangen. Etiketten zijn niet beschadigd, ze zitten nog in de originele do-
zen, en de kurken en schroefdoppen zijn intact.   

 
Indien je echt een heel groot event organiseert dan is het 

steeds nuttig om dit voldoende op voorhand met ons te be-

spreken, zo kunnen we op tijd een offerte bezorgen met de 
scherpste prijzen, en kunnen we voldoende voorraad voor je 

reserveren ! 
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Wit-Rosé feestwijnenpakket “ Starters” : 
 
Bestaande uit :          vanaf 12  
   
 1 fles JP Azeitao Blanco 2021    € 6.50 € 5.95  
 1 fles JP Azeitao Rose 2021     € 6.50 € 5.95  
 1 fles Comte de Bergon Wit 2021   € 6.10 € 5.15 
 1 fles Cabriz Dao Rose 2020  (Portugal topper) € 7.25 € 6.55 
 1 fles Pomponnette Wit Chardonnay-Sauvignon € 8.75 € 7.65  
 1 fles Grand Bosquet Wit Comté Tolosan  € 5.25 € 4.60  
           ———— 
 
 Totaal normale prijs       € 40.35 
 
 Promo Pakketprijs       € 35.85 
 

 Uw voordeel        € 4.50 
 
• slechts 1 pakket per klant  

• Bestel hier 

Rood feestwijnenpakket “ Starters” : 
 
Bestaande uit :          vanaf 12  
   
 1 fles JP Azeitao Tinto 2020     € 6.50 € 5.95  
 1 fles Aramis Rood Comté Tolosan 2021  € 6.95 € 6.25  
 1 fles Comte de Bergon Rood 2020   € 6.10 € 5.15 
 1 fles Marcel Malbec rood 2020     € 7.45 € 6.75 
 1 fles Pomponnette Rood Cabernet-Sauvignon € 8.75 € 7.65  
 1 fles Grand Bosquet Rood Comté Tolosan € 5.25 € 4.60  
           ———— 
 
  Totaal normale prijs       € 41.00 
 
  Promo Pakketprijs       € 36.35 
 

  Uw voordeel        € 4.65 
 
• slechts 1 pakket per klant  

• Bestel hier 

https://www.ambrosiusshop.be/index.php/nl/shop/feestwijnenpakket-starters-wit-rose-6fl-1902
https://www.ambrosiusshop.be/index.php/nl/shop/feestwijnenpakket-starters-rood-6fl-1903
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Ambrosius feestwijnenpakket  “discovery” : 
 
 Bestaande uit :          vanaf 12  
W 1 Notios wit Peloponnese 2020 Griekenland   € 10.90 €  9.85  
W 1 Hiruzta Txakolina 2020 (Spaans Baskenland)  € 13.55 € 12.20  
W 1 Pago Del Vicario Blanco de Tempranillo 2021(Spanje)  €  8.95 €  8.05  
R 1 Notios Rood Peloponnese 2019 (Griekenland)  € 10.90 €  9.85  
R 1 Pago Del Vicario 50/50 2018 (Spanje)    € 13.95 € 12.60  
R 1 Pfaffl Zweigelt Sandstein 2020 75cl (Oostenrijk) € 13.80 € 12.65  
  
           -——— 
 Totaal normale prijs       € 72.05 
 
 Promo Pakketprijs       € 65.20 
 

 Uw voordeel        € 6.85 
 
• slechts 1 pakket per klant  

• Bestel hier 

Ambrosius feestwijnenpakket “ Organic” : 
 
Bestaande uit :          vanaf 12  
B 1 fles Tour des Gendres Pétillant Naturel  € 14.50 € 13.25  
B 1 fles Domaine Neumeyer Pétillant Naturel € 14.50 € 13.25  
W 1 fles Florane A Fleur de Pampre Wit 2021  € 10.95 €  9.90  
 Topwijn uit de Visan (Rhône) ! 
W 1 fles Dom.Gardies Mas Las Cabes wit 2021 € 11.40 € 10.25  
R 1 fles Dom.Fondreche Nature Rood 2020    € 12.85 € 11.60  
R 1 fles Dom.Rotier Gaillac Gravels Rood 2019  € 12.35 € 11.15  
           ———— 
 
 Totaal normale prijs       € 76.55 
 
 Promo Pakketprijs       € 69.40 
 

 Uw voordeel        € 7.15 
 
• slechts 1 pakket per klant  

• Bestel hier 

https://www.ambrosiusshop.be/index.php/nl/shop/feestwijnenpakket-discovery-1021
https://www.ambrosiusshop.be/index.php/nl/shop/feestwijnenpakket-organic-6fl-1904
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Ambrosius feestwijnenpakket  “Prestige” : 
 
 Bestaande uit :         vanaf 12  
B 1 fles Champagne Deutz brut Classic   € 38.95 € 35.65 
w 1 fles Chablis Domaine des Iles 2021(Bourg.) € 18.95 € 17.25  
W 1 fles Pouilly Fumé Landrat Guyolot 2019   € 17.80 € 16.00  
R 1 fles Clos de May Haut-Médoc 2019    € 18.20 € 16.40  
R 1 fles  Chateau du Cèdre Cahors 2019   € 18.50 € 16.75  
R 1 Fles Domaine Gardiès “Millères “ 2020  € 15.30 € 13.80  
 Deze fantastische Roussillon is een echte ontdekking. Vol, rijk en fruitig is dit  
 een echte aanrader op de feesttafel. 90/100 in Decanter (Best Buy !) 
           -——— 
 Totaal normale prijs       € 127.70 
 
 Promo Pakketprijs       € 115.85 
 
 Uw voordeel        € 11.85 
 
• slechts 1 pakket per klant  

• Bestel hier 

Ambrosius feestwijnenpakket “ Tradition” : 
 
Bestaande uit :          vanaf 12  
B 1 fles Champagne Edmond Roussin 1er cru  € 24.95 €23.75  
R 1 fles Chateau de Lisennes Bordeaux 2020 €  8.60 € 7.75  
W 1 fles Domaine de Villargeau 2021 (Stijl Sancerre) € 11.40 € 9.95  
 Topwijn uit de Coteaux de Giennois (Loire) 100% Sauvignon. 90/100 R Parker ! 
W 1 fles Cartuxa EA Branco Alentejo Portugal  €  7.95 € 6.95  
R 1 fles Cedre Heritage Rood Cahors 2018   € 10.30 € 9.25  
R 1 fles Domaine St Gayan ( Côtes du Rhône )  €  9.95 € 8.75  
           ———— 
 
 Totaal normale prijs       € 73.15 
 
 Promo Pakketprijs       € 66.40 
 

 Uw voordeel        € 6.75 
 
• slechts 1 pakket per klant  

• Bestel hier 

https://www.ambrosiusshop.be/index.php/nl/shop/feestwijnenpakket-prestige-1018
https://www.ambrosiusshop.be/index.php/nl/shop/feestwijnenpakket-tradition-1020
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