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Kære kunder, lidt forsinket tilbud i denne uge, da vi har haft problemer med at komme hjem
efter en vintur sydpå.
I denne uge var det meningen at vi skulle have præsenteret nogle gode tilbud til
konfirmationerne, men på grund af nedlukningen af de danske grænser, har vi problemer med
at få varer hjem over grænsen, så vi udskyder disse konfirmationstilbud indtil tilstanden
nogenlunde normaliseres i Danmark og resten af Europa igen.
Vi har stadig masser af vin på lager, men nogle af vores mængder begynder at være små, så
der kan forekomme udsolgte vine
Men I skal selvfølgelig ikke snydes for nogen gode tilbud, da vi selvfølgelig holder åbent i
butikken – men vi har også et tilbud til de kunder der ikke vil forlade deres hjem.
Vi tilbyder gratis transport ved bestillinger på vores WEBSHOP ved køb over kr. 350,- (dette
tilbud gælder for kunder i Indre København, Storkøbenhavn, Nordsjælland og Vestegns
kommunerne). Gratis transport gælder kun ved køb på webshoppen, og bestillinger inden kl.
10:00 forsøger vi at få leveret samme dag til hoveddøren.
Vi fortsætter med sidste uges tilbud suppleret op med to nye tilbud, og der er selvfølgelig også
flere andre tilbud i butikken af både vine og spiritus.
Tilbud gældende så længe lager haves
A.H. Riise – X.O. Christmas Reserve Edition 2019
Mørk Rom, Vestindiske Øer
Altid har denne rom været eftertragtet, selvfølgelig mest i
forbindelse med julen, men rommen er så god, at flere ynder
at drikke den året rundt.
Denne rom er blended af flere forskellige rom destillater, som
er op til 20 år gamle, og har en flot maghognifarve.
Rommen er baseret på den velkendte A. H. Riise XO
Reserve Rom, som har fået yderligere fadfinish på lagring på
brugte Sherry PX fade, hvilket giver en fyldig og kraftfuld rom
med toner af julens krydderier, så som nellike, kanel og
orange, afsluttende med en fløjsagtig blød og delikat
sødmefuld
eftersmag.
Produktionen af denne "Super Premium" rom er stærkt
begrænset. Hvert fad udvælges specielt af A. H. Riises
Master Distiller, og aftappes enkeltvis som single barrel.
Hver flaske er desuden mærket med individuelt flaske og
fadnummer samt aftapningsdato.
Kan også bestilles på vores webshop

Normalpris 488,- pr. flaske
Tilbud 350,-

Tilbud gældende til 21. marts 2020
Specialblanding – kaffe 500 gram
3 poser = 41,66 – SPAR 24 %

Normalpris 165,- v/3 poser
Tilbud 125,-

God fyldig specialblandingsom er fremstillet efter en gammel
opskrift, hvor smagen af Java kaffen rigtig kommer til sin ret.
Gammeldaws Java blandingen
ngen er sammensat af udsøgte
kaffesorter fra Brasilien, Colombia, Centralamerika,
Indonesien (Java) og Afrika.
Kan også bestilles på vores webshop
Tilbud gældende til 21. marts 2020
Ricossa - Appassimento
DOC Piemonte 2017, Italien
Ricossa Bianco Appasimento er en dejlig nyhed, fra Italiens
fornemste
vinregion,
Piemonte.
Denne
glædelige
familieforøgelse i Ricossa-familien
familien følger op på Barbera
Appassimento, der siden debuten i 2015 har fået en bred,
trofast fanskare.
Mens appassimento-begrebet
begrebet efterhånden er et kendt begreb
hvad rødvine angår, ses metoden med anvendelse af tørrede
druer, stadig sjældent i hvidvins produktionen. For at bevare
friskheden og frugtigheden i denne hvidvin, er tørringen
udført let og skånsomt.
Ricossa er lykkedes med en drikkevenlig, og fyldig hvidvin på
håndhøstede druer; cortese og chardonnay samt et drys af
den charmerende moscato.
Resultatet er en vin med intense, og generøse aromaer af
moden pære, grønne og gyldne æbler med en eksotisk kant,
af melon
n og en lille sødme. Vinen har en frisk syreprofil, der
giver helheden balance.
Ricossa Bianco Appassimento er en let tilgængelig vin, der
klarer sig strålende på egen hånd, men den er også en effen
ledsager til en lys risotto, med eksempelvis asparges, men er
også lækker til grillet kylling, eller smagsintense salater.
Vinen er også en vinder på terrassen, og til aperitif med eller
uden terrasse. Skruelåget holder ikke alene vinen frisk
længst muligt, men gør den også velegnet til strandstrand eller
skovturen.
Druer 50 % Cortese, 35 % Chardonnay og 15 % Moscato
Kan også bestilles på vores webshop

Normalpris 86,- pr. flaske
Tilbud 70,- pr. fl.

Tilbud gældende til 21. marts 2020
Ricossa - Appassimento
DOC Piemonte 2017, Italien

Normalpris 86,- pr. flaske
Tilbud 70,- pr. fl.

Dette er verdenspremieren for Piemonte
Piemonte-vin med
betegnelsen ’Appassimento’, som traditionelt har været
forbeholdt vinene fra Veneto-regionen
regionen længere mod øst.
Ricossa er lykkedes med en drikkevenlig, fyldig og afrundet
Barbera, som rammer målgruppen, der for
foretrækker fylde
uden for megen struktur og syre i vinen.
De håndhøstede drueklaser lægges allerede i vinmarken i
små, beskyttende kasser og får ved ankomsten til vineriet lov
at stå i tørrerum før presningen, hvorved mosten – og i sidste
ende også vinen koncentreres. Efter gæringen ligger godt
halvdelen af vinen 8 måneder på barriques, mens resten
lagres i ståtank.
Ricossa Barbera Appassimento har en dyb, dramatisk
mørkerød farve med lilla tendenser. I duften møder man
noter af mørke
rke kirsebær, brombærlikør, viol og marcipan.
Smagen følger trop med stor mundfylde med tætte,
afrundende bæraromaer med en snert af frugtsødme.
Druer 100 % Barbera
Kan også bestilles på vores webshop
Tilbud gældende til 21. marts 2020
Luccarelli - Sangiovese
IGT Puglia 2018, Italien
Den legendariske Camillo de Lucarelli startede vingården for
kun 23 år siden og er i dag en af de mest anerkendte
vingårde i Midtitalien og med den største eksport af vin fra
dette området.
Nøgleordet er kvalitet! Hemmeligheden er at Farnese formår
at lave vin
n i den populære ”internationale stil”, samtidig med
at man kan spore personligheden fra Puglia i vinen.
Druen Sangiovese er blevet meget populær fra Puglia
regionen, selvom den oprindeligt stammer fra regionen
Toscana, og vine har derfor fået klassifikat
klassifikationen IGT. Daunia
er den nordligste del af Puglia omkring byen Foggia.
Druer 100 % Sangiovese
Kan også bestilles på vores webshop

Normalpris 90,- pr. flaske
Tilbud 70,- pr. fl.

Tilbud gældende til 21. marts 2020
Luccarelli - Bianco
IGT Puglia 2018, Italien

Normalpris 90,- pr. flaske
Tilbud 70,- pr. fl.

En dejlig frisk og frugtig hvidvin, som er rig på spændende
smagsnuancer fra de 2 druesorter Chardonnay og Malvasia.
Let gylden hvidvin med et grønligt skær. Duften byder på
frugt med nuancer af en liflig og fyldig smag af eksotiske
frugter og blomster.
En virkelig forfriskende hvidvin til de dejlige sommerdage.
God alene og fin til lette forretter og alt grønt. Nye grønne
asparges med rørt smør,, en god skinke og ovnbagte
cherrytomater er den perfekte ledsager.
Druer 70 % Chardonnay og 30 % Malvasia
Kan også bestilles på vores webshop
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21/3 10--14

