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Nye Spændende Italienere på lager : 
Så har vores mest populære Italienske vin, den sorte Colle al Vento Primitivo di 

Manduria (1419) fået nogle nye ”søstre” og endda en ”store søster”. 

Til samme pris som ovenstående har vi fået følgende på lager 

Colle Al Vento Primitivo-Merlot Puglia  4/20 igp 

Denne Blend vil mange måske foretrække frem for den hidtidige sorte, da den er blødere 

i smagen. 

For dem som virkelig vil have smag og karakter, så vil den anden nye variant måske 

falde i smag: 

Colle Al Vento Negroamaro Salento  4/20 igp 

Mest forventer vi os dog af “store søsteren”, Colle Al Vento Salice Salentino Riserva 

LENA dop. Det er længe siden vi har smagt en så dejlig vin i den prisklasse. Kun en 

anelse dyrere end den gamle sorte Colle al Vento. 

Den nye er en Riserva, så den er mere fadlagret og har derfor også lidt vanilje i smagen, 

men ikke på nogen måde dominerende. Den har en dejlig kombination af modne 

kirsebær og chokolade, med en undertone af vanilje. 

Udsalg på rosé rester : 

Så må vi jo nok se i øjnene at den bedste del af sommeren er overstået, men mon ikke vi 

stadig har et par gode sommeraftener tilbage til Rosé tid. 

Vi skal have ryddet op i lageret af Rosé, så vi har sat vore mest populære på udsalg, 

Native Rosé og Camparrón Rosé. 

Find dem her blandt alle vore andre tilbud: http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-

58c1.html  Flere er sat ned til halv pris. 

Vi har stadig lidt O. Fournier vine tilbage. Disse er ikke nedsat, da de jo allerede er et 

meget, meget godt tilbud.  Søg blot på Internettet og se hvad de kommer til at koste 

fremover. Søg på Urban Uco. 

Følgende er endnu ikke udsolgt: 

Få tilbage af disse, så her skal man skynde sig: 

7101 Urban Uco Sauvignon 2010 

7103 Urban Torrontes 
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7408 Urban Uco Tempranillo 2010 

7405 Acrux Malbec 

6102 Centauri Sauvignon Blanc 

2407 Urban Ribera del Duero 2009 

2419 Spiga Ribera del Duero 2003 

 

Her har vi  flere flasker tilbage : 

7104 Urban Uco Chardonnay 2010 

7404 Alfacrux 2002 

6101 Urban Maule Sauvignon Blanc 2009 

6401 Urban Maule Blend 2009 

6402 Urban Maule Cabernet Sauvignon 2009 

2421 Blason San Juan Joven 06 

2418 Alfa Spiga 2006 

 

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 

http://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 

Ønsker du ikke at modtage Nyhedsbrevet længere, så tryk her : 

Afmeld 
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