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Status på vores flytteplan

Det har desværre trukket ud med klargøringen af de nye lokaler, så terminen er igen blevet
skubbet.
       Nu vil det ikke blive før engang i november.

Flytteudsalget forsætter, samt udsalget af rester. Mange gode tilbud fra 10 kr pr flaske.
Flere af resttilbudene, indgår også i Flytteudsalget, så der kan komme en mængerabat på
15% eller 25% oven i den i forvejen nedsatte pris.

Nye årgange af de populære Mosel vine fra Scholtes er på vej.Forventes at ankomme i den
kommende uge.

Nye åbningtider - i en periode fremover kun åben på onsdage fra 11-13

Det har været meget sparsomt med kunder om lørdagen. De fleste besøger os om
onsdagen.

Det er forståeligt, for det fortsætter med kaotiske tilstande ved grænsen. Kilometer lange
køer hver lørdag. Det giver ventetider på op til en time for at komme retur til Danmark.

Foreløbig vil de ændrede åbningstider gælde til og med den 1. oktober, så fra den 8.
oktober forsøger vi igen med lørdags åbning.

Det var nyhederne for denne gang.

Listen med gode tilbud:  Se listen - Tryk her !!!!!

Se de 22 vine der er med i flytteudsalget!

Køb ikke katten i sækken.                    
Alle vine kan smages inden køb

Kurvene er også fyldt op med gode tilbud

Åbningstider :
Hver onsdag fra 11 til 13
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