De AVEC Rosé No.3 is de perfecte afsluiter voor dit heerl ke zomerseizoen. Een
krachtige Coteaux d’Aix-en-Provence Rosé voor memorabele zomeravonden.

Rosé is iedere zomer weer dé w n voor lange zomeravonden en warme
zomerdagen. AVEC introduceerde onlangs de ideale zomerrosé: AVEC No. 3, wat
in feite een verf nde rosé is, met de krachtige, droge smaak van een typische

Coteaux d’Aix-en-Provence Rosé. Je kunt de zomer niet afsluiten zonder deze
rosé geproefd te hebben!
De numero 3 is perfect voor op het terras, thuis en als cadeau. Nu z n alle
w nen leuk om te geven, maar dankz het b zondere etiket van de AVEC No. 3, is
dit extra het geval. Het label is namel k zo ontworpen dat je er op kunt zetten.
Kies b voorbeeld voor de naam van je w ngenoot, een persoonl ke boodschap
voor de barbecue-host of een quote die een gedenkwaardige avond omvat.

AVEC Rosé No.3
De perfecte zomeravond is natuurl k pas compleet als de glazen gevuld z n met
de goed gekoelde, licht zalmroze gekleurde w n. Of dit nu is t dens uitgebreide
borrel, een vriendendiner of een spontane barbecue in het park. De Rosé No. 3 is
dan een zekerheidje, dat menigeen in de smaak zal vallen.
AVEC’s No. 3 is een typische, subtiele, alom geliefde Coteaux d’Aix-en-Provence
rosé. Deze w n is gevormd met behulp van de kenmerkende druiven Cabernet
Sauvignon, Syrah, Cinsault en Grenache afkomstig uit de Franse Provence. H is
het best te beschr ven als r k en fruitig, ruikend naar bloemen en doet denken
aan een schaal met peren en perziken, aardbeien en frambozen, grapefruit en
een beetje peper. Mild en sappig met f ne zuren. Droog maar niet te streng.
Klinkt niet verkeerd, hè?
De mooie AVEC Rosé No.3 is natuurl k het hele jaar door heerl k te drinken,
maar jouw zomer is eigenl k niet compleet, zonder deze te hebben geschonken

en gedronken. H wordt trouwens
het best geserveerd op 8 a 10°C en
riekt naar het Mediterrane. Heerl k
b tapas, ol ven, gegrilde kalkoen of
dorade!
Meer info over AVEC w nen vind je
via:
Website: http://avec-vin.com
Instagram:
https://www.instagram.com/avecvin/
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Givenchy's Red, White & Blue Mid Sneaker is perfect voor
de zomer
De gloednieuwe Givenchy Spring/Summer 2018 sneakers z n
hier en deze Red. White & Blue Mid sneaker is perfect voor de…

De Nike Uptempo 'Triple White' Collectie is perfect voor
deze zomer
De Nike Uptempo Triple White collectie is perfect foor de
zomer en bestaat uit drie populaire modellen met basketbal
roots.…

Nieuwe herfst/winter campagne voor No Excess
In navolging van de succesvolle richting die het Nederlandse
mannenkleding merk NoExcess afgelopen voorjaar is
ingeslagen, wordt de herfst/winter collectie…

Sportkleding bestellen zomer 2011
De zomer komt er weer aan en daarom moet iedereen weer
aan de bak in de sportschool of slaat aan…

Olivia Rose provoceert in deze korte NSFW lm..
In navolging van haar NSFW boek, toepassel k getiteld Olivia
Rose, schittert het aantrekkel ke model in een nieuwe korte
lm die…

