
Beleef de wonderlijke 
wereld van wijn! 

Velperweg 23
6824 BC  Arnhem

telefoon: 026 - 445 59 12
openhuis@robbersenvandenhoogen.nl 

www.robbersenvandenhoogen.nl

Nederlands Wijnmuseum, Arnhem

Op de website staan nog meer proeverijen. Voor de beginnende  
wijnproever én voor de echte wijnkenner. Wilt u op andere dagen 
of met een groep komen proeven? Neem dan contact op met het  
Wijnhuis Robbers & van den Hoogen.



 
 

Dégustation
•   Elke zaterdag om 10.00 uur -  € 55,- per 2 personen.* 

Prikkel uw zintuigen door vijf verschillende wijnen te proeven.  
Gebruik ogen, neus en mond voor een ultieme wijnervaring, met 
onze deskundige vinoloog als gids.

Zaterdagproeverij 

•   Elke zaterdag om 13.30 en 15.00 uur - € 15,- per persoon.* 
U proeft 3 verschillende wijnen, waarover een expert u meer  
vertelt. Ontdek uw eigen wijnsmaak door te te kijken, te ruiken en 
te proeven.
(* Inclusief rondleiding en museumbezoek.) (*O p andere dagen mogelijk op afspraak.)

Het Nederlands Wijnmuseum
Beleef de wonderlijke wereld van wijn! 
•  Wat is waar van de mythes rondom wijn?
•  In welke landen wordt wijn gemaakt?
•  Kiest u voor wijn met schroefdop of kurk?
•  Hoe herkent u goede wijn? 
Op deze en andere vragen over wijn krijgt u antwoord in het  
Nederlands Wijnmuseum in Arnhem. 

Maak in het museum kennis met aspecten die bijdragen aan een  
complete wijnbeleving. Duizenden jaren historie van de wijn, maar 
ook de technische vooruitgang van de laatste eeuw, geven u een 
beeld van de wijnbouw, de wijnbereiding en de rol van wijn in de  
samenleving. 
Open elke zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en op afspraak. 
Entree: € 5,-

Historische wijnkelders
Bezoek de grootste wijnkelders van Nederland! 
•   Wat zijn de perfecte omstandigheden om wijn te bewaren? 
•   Wat zijn de verschillende manieren om wijn te laten rijpen?

Het lijkt wel of u een idyllisch Frans wijnchâteau aan het begin van 
de 20e eeuw bezoekt, als u in de imposante kelders onder het wijn- 
museum langs de lange rijen eiken fusten en wijnrekken vol flessen 
loopt. Elke zaterdag kunt u zich laten rondleiden door de historische 
kelders van wijnhuis Robbers & van den Hoogen. De rondleiding 
wordt afgesloten met een wijnproeverij. 


