Hartelijk Welkom
in Trittenheim aan de Moezel
bij Ingrid-Elisa Ballmann

op het wijngoed met tapperij en terras
met uitzicht over de rivier en de wijnbergen aan
een van de mooiste bochten van de Moezel.
...........

Ontdek en geniet in een mediterrane sfeer onze overheerlijke
fruitige Riesling-wijnen:
“Trittenheimer Apotheke”
“Trittenheimer Altärchen”
Ook een frisse Rivaner, als begeleiding bij de lunch,
of de rode wijnen van de Moezel: Spätburgunder en Dornfelder
kunt u bij ons proeven.
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten.
U kunt genieten van “Flammkuchen” en andere specialiteiten
van de Moezel.
Dus een ideale plek om bijeen te komen en te genieten van een
gezellig, zorgeloos samenzijn.
Bezoek ons eens tijdens uw vakantie of een uitstapje aan de Moezel.

Ingrid Elisa en zoon Harald "Winzermeister"

Moselstraβe 76a – 54349 Trittenheim
www.wohlfuehlweine.de
info@ingrid-elisa-weine.de
Telefoon: +496507701335

Ook kunnen wij zorgen voor toezending/bezorging van onze wijnen.
Onze wijnen kunt u vinden onder pagina ‘Weinsortiment’.
U kunt onze wijnlijst van deze pagina downloaden onder PDF.
Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

"Wijngoed met tapperij en terras aan de Moezel"
Genieten aan het water ….
Op de plaats van bestemming
en zich “thuis” voelen.
Geniet van de prachtige Moezel
en zijn panoramisch uitzicht.
Ervaar de weldadige rust …
het zomers groene veld van
wijnstokken …
beide een weldaad voor uw
gemoed.
Voel u thuis in mijn behaaglijk
mediterrane omgeving.
Een tip die u mag doorvertellen,
want:
“iets goeds geeft men graag
door”

Daarnaast een volledig
genieten ……
voor uw smaakpapillen,
lijf en leden.
Hier kunt u in een
weldadige atmosfeer
mijn wijnen proeven, u
laten informeren en
onder vakkundige
begeleiding uw keuze
maken.

..

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd:
“Flammkuchen” en andere specialiteiten van de Moezel.
Met een alcoholvrij drankje en een goede kop koffie kunt u
besluiten.
“Flammkuchen” - lekker ...!

Geniet bij een aangenaam
zonnetje van de voorbij
varende schepen.
U zult onder de indruk zijn
van het uitzicht op de
schilderachtige Moezel.

Een ideale plek, waar
men graag bijeenkomt
en geniet van een
gezellig, onbekommerd
samenzijn.
Laat u door de
eigenares van het
wijngoed verwennen,
zoals men dat doet aan
de Moezel.

....

Uitzicht vanaf mijn terras aan de Moezel: rondvaartboten, de zomersgroene zee
van wijnranken … en een uniek panorama overal waar men kijkt.

Bezoek mij tijdens uw vakantie aan de Moezel
of tijdens een dagje-uit.
Ik verheug mij op uw bezoek.

w w w. wo h l f u e h l w e i n e. d ejj
info@ingrid-elisa.weine.de

Algemene Leveringsvoorwaarden:
Alle prijzen zijn inclusief glas, verpakking en BTW.
Levering in dozen van 6, 12, 18 en 21 stuks via DHL.
In dozen van 21 stuks kunnen alleen 0.75 liter flessen verpakt worden.
Mijn leveranties vinden meestal plaats op rekening.
U dient te begrijpen, dat ik bij een eerste bestelling alleen lever bij
vooruitbetaling. Hebt u reeds een keer met vooruitbetaling besteld, dan
gaat een volgende bestelling op rekening.

Verzending per 18 of 21 flessen is het goedkoopst.
Verzendingskosten worden vermeld op uw wijnafrekening.
De verzendkosten bedragen:

Per wijnpakket tot 21 flessen van 0,75 liter
of 18 flessen van 1 liter of flessen Sekt:
Belgie en Nederland € 12,90
Bij grotere hoeveelheden verzendkosten op aanvraag.
Indien u zelf komt halen, krijgt u vanaf 24 flessen
een fles wijn gratis.

Deze aanbieding is vrijblijvend.
Betaling binnen 10 dagen na ontvangst rekening.
Klachten binnen 8 dagen melden.
Afhankelijk van het wijnjaar kunnen zich kleine wijnkristallen
(kristallijn wijnsteenzuur) vormen.
Dit is een natuurlijk proces, dat geen invloed op de smaak heeft en dit kan derhalve
geen reden zijn voor klachten.
Bij het verschijnen van een nieuwe prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Plaats van levering en betaling is Trittenheim.
Juridische afwikkeling via rechtbank Bernkastel-Kues.
De goederen worden eerst uw eigendom na volledige betaling.
Geen levering van alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
Persoonlijke gegevens:
Alle gegevens, die ik nodig heb voor het verwerken van uw bestelling, worden
alleen daarvoor gebruikt en bewaard.
Gegevens van mijn klanten worden niet doorgegeven aan derden,
noch zal ik persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden door derden
gebruiken, doorgeven of ter beschikking stellen.
w w w. w o h l f u e h l w e i n e. d e
info@ingrid-elisa-weine.de

Contakt
Ingrid Elisa Ballmann
Moselweinstraße 76a
54349 Trittenheim

Telefoon
Fax:
GSM:
Web:

+49 (0) 65 07 - 70 13 35
+49 (0) 65 07 - 70 37 45
+49 (0) 175 - 66 09 06 0
www.wohlfuehlweine.de

Vragen / bestellingen naar:
Email: info@ingrid-elisa-weine.de

Wijnverkoop het gehele jaar
op afspraak.
Ik ben er als u tijd heeft.
Openingstijden in het seizoen:
Mijn terras aan de Moezel is van mei tot oktober geopend van:
Dinsdag - Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

van 13:00 uur
van 11:00 uur
van 10:00 uur
Rustdag

Als gevolg van seizoenswerkzaamheden
of wijnpresentaties kunnen openingstijden
gedurende korte tijd veranderen.
Daarom verzoek ik u voor een
bezoek/wijnaankoop even telefonisch
contact op te nemen, zodat ik tijd
voor u heb.
U kunt mij ook een bericht sturen:
info@ingrid-elisa-weine.de

Hoe vindt u mij:
Moselweinstrasze 76a:
tegenover VR Bank/Esso Tankstelle.
Moezel-oever: vanaf camperplaats,
Moezelafwaarts ca. 150 m
(zie terrasschild "Gutsausschank" en
een witte vlag)

xxxxx
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