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Ny vin på lager : 
Netop i denne uge får vi en ny spændende vin på lager. Det er endnu en vin fra vores succesfulde 
nye Rhonehus i Seguret.  Ejeren er chefen og vinmageren for det berømte Chateneuf du Pape slot 
Chateua de Nerthe, som en stor velkendt vinimportør i Danmark har i deres sortiment.  
Vi har så vinene fra chefen/ vinmagerens eget familie hobby landbrug. 
http://www.domainedelamauve.fr/ 

 
Den nye vin er en vin fremstillet med speciel omhu og kun i begrænset antal. 
Den hedder Côtes du Rhône Villages Séguret rouge « Les Merrelies » 
Her er link til vor side med vinen :  
http://alms.dk/shop/domaine-de-lamauve-854p.html 
 

Yderligere oplysninger finder du her : 
http://www.domainedelamauve.fr/FicheTechniqueVinRougeL'AmauveLesMerrelies2011Angl.pdf 

Prismæssigt placerer den sig kun lige lidt over den normale Villages fra Amauve 

Der er måske ikke lige den vi vil anbefale til julemiddagen, men menuen står vel også på andet her i 
den kommende tid. 

 

Mistet forhandlingen af Fournier vine : 

Så skete det ventede. Nogle af jer har sikkert allerede set det ved annonceringer i dagspressen. Vi 
har måttet afgive forhandlingen af Fournier vine i Danmark og dermed mister vi dem også i 
Flensborg. 

Fournier er vokset sig rigtig store og forventede et meget større salg i Danmark end vi kunne 
efterkomme. En container (ca 10.000 flasker) om året var ikke længere nok for dem. 

Vi ønsker de nye forhandlere held og lykke, men vi har nok vore tvivl om, med det prisniveau de 
lægger ud med, kan give meget mere salg. 

Forsøg blot at søge på Fournier Urban i f.eks Google og I vil se de kommende priser, selv med 
introduktions rabat ligger vores priser milevidt fra dette niveau. 

Det viser helt klart at vore priser er helt i bund 



Vi har stadig et pænt lager af Fourniers vine og fastholder vore lave priser. 

Link Argentina : http://alms.dk/shop/argentina-28c1.html 

Link Chile : http://alms.dk/shop/chile-29c1.html 

Link Spanien : http://alms.dk/shop/spanien-26c1.html 

 

 Åbnings tider i forbindelse med jul og nytår : 

Jul og Nytår falder således i år at vi har næsten helt normale åbningstider.Vi er selv på lageret både 
lørdag den 21. december og lørdag den 28. december. Der er åben for afhentning 23., 27. og den 30. 
december ved bestilling inden afhentning. 
 

Det var Nyhederne for denne gang. Vi ser frem til at se jer til en vinsnak. 

Hos os kan du altid smage vinene før du køber 

Mangler du Log ind til vore priser så … 

Email : vin@alms.dk eller ring : 21 42 79 81 

Venlig hilsen 

Jørgen 

ALMs Vin Engros 

Tlf.: 21 42 79 81 

E-mail : vin@alms.dk 

www.alms.dk 

Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev eller nedenstående LINK  

Tilmelding til Nyhedsbrevet fra ALMs Vin Engros: http://alms.dk/shop/cms-6.html 


