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MET LIEFDE GESCHONKENThérèse Boer & Hans MelissenIllustraties: Peter van StraatenEen boek
met handige en vrolijke tips over wat voor drank te schenken op welk moment. Schenken kan immers op 2
manieren: I: de gastheer of vrouw die wijnen of andere dranken schenkt bij speciale gelegenheden zoals
een verjaardag, bruiloft en bij maaltijden op officiële feestdagen. De tweede manier van schenken is het
cadeau dat we aan een jubilaris, jarige of iemand geven die liefdesverdriet heeft, net zijn portemonnee is
verloren, bij de geboorte van een kind, als de deurwaarder aan de deur is geweest, of als je een afspraak
bent vergeten.Schenken om te vieren of te troosten kan op vele manieren, zoals in dit boek te lezen
valt.Wat schenken we met Pasen, Kerst, Nieuwjaar of Rokjesdag? Wat bij een haringparty of de opening
van Het Aspergeseizoen? Met Liefde Geschonken gaat over de mooiste wijnen schenken op het juiste
moment.Het boek bevat tips en persoonlijke anekdotes van zowel Thérèse Boer, die met haar man Jonnie
De Librije*** tot hoogst genoteerde, Nederlandse restaurant op de wereldlijsten heeft bezorgd, als
verhalen van Hans Melissen, die met zijn boeken als Château Poeha, Vloeibare Liefde en De Wijngek een
vaste schare fans heeft opgebouwd, waardoor hij al bijna meer dan een half miljoen boeken heeft
verkocht.Het boek is rijk geïllustreerd met o.a. tekeningen van Peter van Straaten.Bovendien delen
bekende Nederlanders en wijnschrijvers hun schenkmomenten.Ervaringen van onder andere Guus
Meeuwis, Marco en Leontine Borsato, Paul de Leeuw, Humberto Tan, Astrid Joosten plus tips van
beroemde wijnschrijvers als Hubrecht Duijker en Harold Hamersma.Als er goed geschonken wordt, levert
dat de schenker en de geschonkene een mooi moment van geluk.Met Liefde geschonken is het cadeau dat
iedereen kan schenken!Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij SyrahEr zijn twee versies: De
hardcover ISBN : 978-90-77700-02-0 winkelprijs: 19.95De softcover ISBN: 978-90-77700-24-2
winkelprijs: 14,95
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Met liefde geschonken...speelse leermomentjes (Ken jij de Vranec-druif? Waarom zijn Bourgognes zo
duur? Thérèse geeft adviezen over gastronomie en ....

Bestel Met liefde geschonken Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd
een inspirerend advies

Een oude levensregel, die elke moeder kent, luidt: wat je ook doet, doe het met liefde, met vreugde en
overgave, ... die aan een mens kan geschonken worden, ...
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