
De Meisjes van de Wijn vertellen op een luchtige en vooral begrijpbare manier de leukste verhalen rondom de wijnen die ze schenken. Geen saaie verhalen, maar 
vrolijke Meisjes met verstand van wijn en een gezellig verhaal. Ze zijn pro in het analyseren van jouw smaakpapillen en schenken je graag je favoriete wijn in. 

Naast alle mooie evenementen, festivals en proeverijen die verzorgd worden door de Meisjes zijn er een aantal events waar we extra trots op zijn. 
Concepten die speciaal voor bijzondere klanten zijn ontwikkeld, om nog meer van toegevoegde waarde te zijn op de evenementen die zij organiseren. 

Event Cases
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E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  



WINE&SPICE BAR

Voor deze klant is de wine&spice bar bedacht. Naast de leuke woordspeling is 
dit concept ontwikkeld, omdat de core business van deze klant het importer-
en van specerijen, kruiden en koffie is. Voor de bar zijn wij ons gaan richten 
op precies die kruiden die geimporteerd worden door dit bedrijf. Hier hebben 

we vervolgens de match gezocht bij de juiste wijn. Welke van deze kruiden 
komen terug in de geuren en smaken van onze wijnen? 

De bar zelf is aangekleed met al deze kruiden in alle mogelijke vormen. Van 
vers tot gedroogd en van gemalen tot in haar originele vorm, alles kwam 

voorbij op deze bar. De Meisjes die bij deze bar stonden namen alle gasten 
mee in de wereld van geuren en smaken door te laten proeven van alles wat er 
op deze bar te vinden is. Het is altijd lastig om te benoemen wat je herkent in 

wijnen, echter als je eerst hebt kunnen ruiken of proeven van een bepaald 
product is de link een stuk makkelijker gelegd.

Natuurlijk stonden de Meisjes ook klaar om de achtergrond over deze wijnen 
toe te lichten en de glazen gevuld te houden.      

- In opdracht van: B Your Eventmanager
- Gelegenheid: Opening gerenoveerd kantoor
- Locatie: Zaandam
- Doelgroep: 1 event voor werknemers, 1 event voor klanten (2 data)
- Aantal gasten: 1 x 70 gasten, 1 x 200 gasten

WHITE TABLE

Naast de wine&spice bar is op dit event 
ook de White Table ingezet. Een 

interactieve tafel die reageert op het 
plaatsen van een fles op de tafel. Zodra 

de fles op de tafel wordt geplaatst 
projecteert er een verhaal over deze 

bewuste wijn op de tafel. Door de fles te 
schuiven kan je steeds nieuwe elementen 
en informatie over deze wijn ontdekken. 

Event Cases 1/8E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  
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- In opdracht van: Mé-doc
- Gelegenheid: 10 jarig bestaan
- Locatie: Louwman Exclusive, Utrecht
- Doelgroep: Relaties, werknemers
- Aantal gasten: 200

10JAAR MÉ-DOC

De naam Mé-doc verraadt al het een en ander over de opdrachtgever. Het betreft namelijk niet alleen een 
organisatie in het detacheren van artsen met het oog op persoonlijke ontwikkeling. Ook de liefde voor wijn zie 

je in verschillende elementen van het bedrijf terug waaronder de naam (Médoc is een wijnregio binnen 
Bordeaux). Om deze passie terug te laten komen tijdens de festiviteiten van het 10-jarig bestaan van het 
bedrijf is de 10-jaar Mé-doc bar bedacht. Op deze bar staan 10 jaargangen Médoc Magnums gepresenteerd 
met elk een eigen verhaal. Om de verbinding tussen het bedrijf en de wijn nog verder te versterken hebben 

Mé-doc en MvdW van ieder jaar dat gepresenteerd werd op de bar de mijlpalen voor zowel het bedrijf Mé-doc 
als de streek Médoc in kaart gebracht.

 
Zodra een van de gasten langs de bar kwam werd er gevraagd in welk jaar zij de samenwerking aangegaan zijn 
met het bedrijf Mé-doc. Het Meisje kon de gast vervolgens in geur en kleur vertellen wat de mijlpaal was voor 
Mé-doc in dat jaar, hoe het wijnjaar was voor de streek médoc en kon er ook direct geproefd worden van deze 
prachtige wijnen. Om het helemaal af te maken: de gepresenteerde magnums waren de wijnen die Mé-doc ieder 

jaar tijdens het einde va het jaar aan haar relaties cadeau heeft gedaan.  

Wijncocktails, Wijnspijs en Wijntrolleys

Naast de 10-jaar Mé-doc proeverij bestond de avond uit een prachtig diner, uitgeserveerd in de adembenemde 
showroom van Louwman Exclusive aan de A2. Tijdens dit diner stonden de Meisjes klaar om de glazen te vullen 

en de gasten te voorzien van wijnspijs advies. Voorafgaand aan het diner hebben de Meisjes heerlijke 
wijncocktails gemaakt voor het ontvangst tussen de Maserati’s en de McLaren’s. Na het diner werden de 

gasten in de foyer voorzien van een mooi dessert, in deze tussentijd konden de tafels uit de showroom worden 
verwijderd en werd er plaatsgemaakt voor een dansvloer en podium. DJ Rose en haar saxofonist liet de 

voetjes van de vloer gaan terwijl de Meisjes met de handige wijntrolleys er voor zorgde dat niemand van de 
dansvloer af hoefde voor een heerlijk glas wijn. 

Event Cases 2/8E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  
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- In opdracht van: KPMG/OSP
- Gelegenheid: Jaarlijks Partnerdiner
- Locatie: KPMG Amstelveen
- Doelgroep: Partners met partner
- Aantal gasten: 300

Italië Japan

Libanon

Australië Argentinië

5 Landen

Tijdens het jaarlijks partnerdiner is er in 
samenwerking met OSP catering gekozen om 5 
verschillende areas te ontwerpen. Aan de hand 

van 5 landen zijn de wijnen 
samengesteld en de gerechten ontwikkeld. Zo 
kon je in Italië genieten van flaming Parmesan 
pasta en genieten van Italiaanse klassiekers 

zoals Barbera d’Alba en Pinot Grigio (met uitleg 
vanaf de White Table). In Japan kon men terecht 

voor een ware Sake tasting, geserveerd uit 
cederhouten cups voor een bijzondere smaakbe-

leving. Bij de Libanese Mezzes werden wijnen 
geserveerd van het befaamde wijnhuis Chateau 

Musar. Een bekend wijnhuis met een rijke 
geschiedenis en prachtige wijnen. Australische 

wijnen werden geschonken bij de kangaroesteaks 
en lokale visgerechten. De stoere kant van dit 

land werd extra geaccentueerd door de Metalen 
etiketten van Berton Vineyards. Denk je aan 

Argentinië dan denk je aan rundvlees, het liefst 
van de bbq en bij rundvlees hoort Malbec. 

Speciaal voor dit mooie vlees hebben de Meisjes 
een Malbec-bar gebouwd waarin de druif in al zijn 

hoedanigheden geproefd kon worden. Van de 
zwaarste houtgelagerde varianten tot rosé 

gemaakt van ditzelfde druifje.     

Alle Meisjes waren gekleed naar het land en de wijnen die zij serveerden. Van de Japanse Kimono tot de Argentijnse Flamenco jurk.

Event Cases 3/8E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  
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Event Cases 4/8E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  

- In opdracht van: Hart van Holland
- Gelegenheid: Bedrijfsfeest zieknhuis St. Jansdal

- Locatie: Hart van Holland
- Doelgroep: Personeel

- Aantal gasten: 1.000

Wijnbar

Tijdens een evenement in Hart van Holland werd de Meisjes gevraagd om een 
wijnbar op te zetten voor een bedrijfsfeest van een ziekenhuis. Een leuke en 

uitdagende klus, zeker toen bleek dat er weinig ruimte was in het budget rondom 
de dranken, dit budget was namelijk al afgestemd met de eindklant. Hoog tijd 

voor een creatieve oplossing! 

Meisjes van de Wijn ruimt je kelder op!

Samen met het team van Hart van Holland zijn de Meisjes de kelders en het 
pand doorgegaan op zoek naar alle flessen zijn die aanwezig waren. De stapel 

met flessen werd steeds groter. Er waren in de afgelopen jaren heel wat 
evenementen geweest waar speciaal wijn voor was ingekocht en van al deze 

partijen waren wel 2 tot 10 flessen overgebleven. Tel hier alle 
relatiegeschenken, achtergebleven flessen en proefflessen bij op die het 
bedrijf nog had liggen en voilá: Een unieke wijnbar met wel meer dan 20 

verschillende wijnen! Het team wat die avond de bar zou draaien is een uurtje 
eerder op locatie gekomen om alle wijnen te bestuderen. Een grote win aan alle 

kanten van dit evenement: De gasten hadden een enorm ruime keuze aan 
verschillende wijnen, de inkoop was marginaal (een groot deel van de flessen 

was al afgeschreven) en de Meisjes konden hun hart op met de mooie en 
bijzondere pareltjes die hier boven water kwamen.  

Bar&Trolleys

Naast de wijnbar liepen er ook twee Meisjes met trolleys rond tijdens dit evenement. Op deze manier konden de gasten over het gehele 
evenement genieten van de mooiste wijnen zonder dat ze naar de bar hoefde te komen. Voor de échte liefhebbers was de wijnbar wel de 

place to be, hier was namelijk de meeste keus en was alles natuurlijk te proeven. 
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- In opdracht van: JCI Ede
- Gelegenheid: Charity Dinner in the Sky
- Locatie: Prins Mauritskazerne Ede
- Doelgroep: Sponsoren/zakenrelaties
- Aantal gasten: 300

Dinner in the Sky

 Tweejaarlijks organiseert JCI Ede het Charity event: Dinner in the Sky. 
Geinteresseerden kunnen tickets aanschaffen voor het 

zogenaamde ground event maar natuurlijk ook stoelen reserveren aan de 
vliegende tafel. De gasten werden in de skylounge ontvangen met een 
heerlijke amuse en een glas Cava. Vervolgens werden zij veilig in de 

stoelen vastgemaakt om het luchtruim te trotseren. In de tafel stond 
een meisje klaar om de bijpassende wijnen uit te schenken tijdens het 

voor- en hoofdgerecht wat live in de lucht voor de gasten bereidt werd. 
uiteraard inclusief een mooi verhaal over de wijn en de combinatie met 
de gerechten! Na een veilige landing kregen de gasten nog een dessert 

met ook hier een bijpassend glas dessertwijn. 

Bubbeltafels

Tijdens zonsondergang verzorgde de Meisjes drie 
exclusieve Bubbeltafels. Gasten genoten van drie 
verschillende soorten Champagne van Besserat de 

Bellefon, namelijk de Brut, Rosé en Blanc de Noirs. 
Met prachtig uitzicht over het landschap van Ede 
kregen gasten de kans om de verschillende stijlen 

Champagne te proeven en het verhaal hierachter te 
ontdekken. 

Op de grond

Naast de wijnen op hoogte hebben de Meisjes ook gezorgd dat de gasten op 
het ground event niets tekort kwamen. Naast het verzorgen van proeverijen 
vanaf de bekende trolleys konden gasten deelnemen aan een wijn-pubquiz. 
Vrolijke en diepgaande vragen over alles wat met wijn te maken heeft met 

natuurlijk een mooie fles bubbels voor het winnende team.   

Event Cases 5/8E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  
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Event Cases 6/8E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  

- In opdracht van: Me-Doc 
- Gelegenheid: Nationaal Co-assistenten Congres
- Locatie: Hotel Zuiderduin
- Doelgroep: Co-assistenten 
- Aantal gasten: 900

Diagnose Druivensap 
Eens per twee jaar wordt het Nationaal Co-assistenten Congres georganiseerd. De bijeenkomst telt 
inmiddels meer dan 1.000 toekomstige artsen die zich kunnen oriënteren op de toekomst middels 

lezingen, workshops, carrierebeurs en... een grote wijnproeverij. 
In samenwerking met Me-Doc mochten wij een wijnproeverij verzorgen voor 900 enthousiaste studenten.   

Infuustastings
De Meisjes liepen met infuuspalen rond 

waar ‘bloedzakken aan hingen. Vanaf hier 
werden diversen bijzondere rode bordeaux 

wijnen getapt en geproefd. Daarnaast 
liepen een aantal Meisjes met onze 

welbekende trolleys rond gevuld met 
(bedrukte) doktersspuiten. Deze waren 

gevuld met bijzondere witte wiijn uit 
Noord-Italië en geserveerd vanaf 

dampend droogijs. 
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Artsen in spé
In de voorgaande jaren heeft het team van Me-Doc de proeverij altijd zelf verzorgd. Door 

deze keer de Meisjes van de Wijn in te zetten voor de proeverijen had het team van Me-Doc 
veel meer tijd en ruimte om de potentiele artsen te spreken. De ROI op dit evenement is 

voor hen dan ook een stuk interessanter geworden sinds deze samenwerking.   



- In opdracht van: Jaap van Andel Producties
- Gelegenheid: Bedrijfsfeest The Sting
- Locatie: Werkspoorkathedraal
- Doelgroep: Personeel
- Aantal gasten: 1.500

Sangriabar

The Sting organiseert elk jaar voor het gehele 
personeel een fantastisch personeelsfeest. De hele 

dag is er een voetbaltoernooi tussen alle filialen 
waarna er vervolgens heerlijk gegeten kon worden 

van de verschillende foodtrucks. Uiteraard zal er ook 
gedronken moeten worden, speciaal voor dit event is 
er een Meisjes van de Wijn sangriabar geplaatst. Hier 

konden alle gasten terecht voor de heerlijkste 
Sangria in de varianten wit, rood of alcoholvrij. 
Allemaal geserveerd met vers fruit, verse munt, 

felgekleurde kartonnen rietjes in de klassieke 
Spaanse kannetjes. Perfect om te delen met je 

favoriete collega.  

Rode Sangria 
Grand Marnier . Tempranillo . Jus Dorange . 

Sprite . Appel . Pruim . Sinaasappel .  
Verse munt . Aardbei 

Witte Sangria 
Licor 43 . Cava Brut . Lemon Soda . 

Sinaasappel . Limoen . Ananas . Verse Munt 

Alcoholvrij Sangria 
Chardonnay Brut 0,0% . Lemon Soda . 
Sinaasappel . Nectarine . Verse Munt . 

Appel . Perzik 
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Event Cases 7/8E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  
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Event Cases 8/8E v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  

- In opdracht van: Vermaat - Nyenrode
- Gelegenheid: Docentenparade

- Locatie: Koetshuis Nyenrode
- Doelgroep: Studenten en docenten

- Aantal gasten: 300

Italiaanse wijnbar
Dit gehele evenement mocht in thema van het prachtige Italië staan. Speciaal hiervoor hebben we een Italiaans beschilderde Piaggio Ape (van het klassieke oude 
model) naar Nyenrode laten komen. Op basis van dit karakteristieke mobiel hebben we een rood/wit/groene wijnbar geplaatst, uiteraard gevuld met uitsluitend 

bijzondere Italiaanse wijnen. Van tijdloze klassiekers zoals Pinot Grigio uit het noorden en Super Tuscans tot nog onbekende parels als Pecorino en Trebbiano.  

Italiaanse looks
Speciaal voor dit evenement 

hebben we de professionals van 
GeenBluf! ingevlogen om alle 
Meisjes compleet in de juiste 

Italiaanse visagie te zetten. Een 
look die goed paste bij de elegante 

Italiaanse zwarte hoed. 

Italiaanse verhalen
Om de mooiste verhalen te kunnen 

vertellen hebben de Meisjes in 
september 2019 geholpen met de 
oogst bij een van onze wijnhuizen 

in Trentino, Italië. De beste 
manier om de wijn, de streek, de 

druiven en de wijnmakers te 
ontdekken en leren kennen.
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Event Cases: TrolleysE v e n t s  .  T a s t i n g s  .  E x p e r i e n c e  
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Trolleywraps
Wist je dat onze trolleys compleet 

te wrappen zijn? We helpen je 
graag bij het ontwerp maar je mag 

natuurlijk ook je compleet eigen 
design aanleveren 

De materialen die gebruikt worden zijn 
dezelfde als die van een autowrap. Door de 

hoge kwaliteit zijn alle kleuren mogelijk en kan 
je er zelfs fotos op laten afdrukken.

Of het nu gaat om de exposure van een merk 
of het overbrengen van een boodschap, de 

trolleys vallen altijd op.  


