De Tyrrell’s Wines portefeuille heeft een
breed scala aan wijnstijlen en druivenrassen. Voor elk wat wils: van ons sublieme
Wijnmaker’s Selection assortiment
(afkomstig is uit onze eigen premium
wijngaarden in de Hunter Valley) tot
onze Lost Block and Old Winery
(afkomstig van de beste Australische
wijnstreken waaronder Heathcote,
Adelaide Hills, McLaren Vale en de
Limestone Coast).
W-3 Holding is exclusief importeur/
distributeur voor Tyrrell’s Wines in de
Benelux. Ons team bestaat uit een groep
gepassioneerde wijnprofessionals, die
samen alles op alles zetten om onze
relaties te kunnen voorzien van professioneel advies en een groot assortiment
van kwalitatief hoogwaardige producten
van Tyrrell’s Wines.
W-3 Holding is uw partner in Australische
topwijn. Wij denken met u mee, zodat u
het beste kunt bieden aan uw klanten of
gasten. Dankzij onze platte organisatie
en korte lijnen kunnen wij als team snel
inspelen op veranderingen binnen de
markt. Sales, marketing, distributie en
advies: W-3 Holding denkt met u mee.

Winemaker’s Selection

Een van de in Australië meest bekroonde selectie van wijnen,
afkomstig uit Tyrrell’s oudste en fijnste Hunter
Valley wijnstreek.
• VAT 1 Semillon
• VAT 47 Chardonnay
• VAT 9 Shiraz

T Y R R E L L’ S
Single Vineyard

Een Shiraz met een complexe en frisse
structuur. Diep granaatrood van kleur,
de aroma’s zijn donker met lichte smaken
van chocolade en pruimen vergezeld van
door kaneel gekruid Frans eiken.
• Lunatiq Heatcote Shiraz

Lost Block

Het Lost Block assortiment is ontstaan toen een naderende
storm het personeel van Tyrrell dwong om een gewaardeerd
blok van Hunter Semillon te verlaten. Het ‘verloren’ blok
werd uiteindelijk later opgepakt en het team van Tyrell’s
was zo onder de indruk van de karakters van de wijn als
eindproduct dat besloten is om de naam van het label aan
te passen. In de loop der jaren is het assortiment uitgebreid
met nieuwe wijnen, elk vervaardigd in een ‘drink nu’ stijl’.
• LOST BLOCK Semillon
• LOST BLOCK Sauvignon Blanc
• LOST BLOCK Shiraz

WINES PORTEFEUILLE
Hunter Valley

Onze Hunter Valley assortiment is typisch Tyrrell en
typisch Hunter. Het toont de belangrijkste variëteiten
van de regio - Chardonnay, Semillon en Shiraz. De wijnen
weerspiegelen alle stijlen van het wijnmaken. Deze
serie is uitsluitend verkrijgbaar via geselecteerde retailers
en restaurants.
• Hunter Valley Semillon
• Hunter Valley Chardonnay
• Hunter Valley Shiraz

Opgericht in 1858 door de Engelse immigrant Edward Tyrrell
is Tyrrell’s Wines één van de meest vooraanstaande familiebedrijven/wijnbedrijven in Australië met wijngaarden die zich
uitstrekken van hun historische huis in de Hunter Valley naar
de Limestone Coast (SA) en Heathcote (VIC).
Geleid door de vierde generatie familielid Bruce Tyrrell is
Tyrrell’s de thuisbasis van enkele in Australië meest bekroonde
wijnen waaronder de Vat 1 Semillon. Sinds 1971 is Tyrrell’s
bekroond met meer dan 5.000 trofeeën en medailles.
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