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2 store nyheder : Nye Chile vine og Vinsmagningsarr. den 31. oktober.

15 nye Chile vine på lager.
Mange vil sikkert kunne huske den forrygende gode Chile vin, ”OBR” min bror på et
tidspunkt havde på Slukefter Kro.
Nu er det lykkedes os at få kontakt til dette vinhus igen efter lang tids søgen. De har
været igennem nogle omstruktureringer på grund af et generationsskifte, men hedder
ligesom dengang Bisquertt. Nu er de igen tilbage på eksport markedet og laver stadig
rigtig gode vine til rimelige priser.
Vinene hedder godt nok ikke OBR længere.
Den billigste serie hedder Petirrojo og omfatter hvidvinene Sauvignon Blanc og
Chardonnay og rødvinene Merlot, Cabernet Sauvignon og Carménère
Anden serie hedder La Joya, igen hvidvine af Sauvignon Blanc og Chardonnay.
Rødvinene omfatter hele 5 forskellige, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carménère, Syrah
og noget så usædvanligt som en Malbec fra Chile.
Tredje serie hedder Ecos. I denne serie er der 3, men vi har kun valgt at tage disse 2
rødvine hjem, Ecos Cabernet Sauvignon og Ecos Carménère
Obs! Vi er ved at øve os på at udtale Petirrojo og La Joya, så vi er klar til vinsmagningen.
Se alle de nye vine tryk her :

Vinsmagningsarrangement på Handewitt den 31. oktober.
Vi skal selvfølgelig smage de nye Chile vine.
Aftenen bliver igen i den nye stil vi er slået ind på, mere hygge frem for foredrag om vin
og vinsteder. Vi snakker da lidt om vin, men mest med hinanden og nyder vinen og
maden i godt selskab, mens vi lader os underholde af duoen ”Oldies but Goodies”.
Prisen er desværre steget en anelse, men det er stadig afsindigt billigt, 549 dkk pr person
for 5 retters menu inklusiv rigtig meget af mange forskellige vine, herefter kaffe med
cognac eller likør, ja næsten som vin ad libitum, men med garanteret gode vine.
Ved køb for minimum 1000 kr pr person næste dag på vort lager giver vi 200 kr i rabat,
så den reelle pris er nede på 349 dkk pr person. Bestil tryk her !
Vi kan disponere over 12 dobbeltværelser på selve Gasthof Handewitt. Pris: 89 Euro pr
dobbeltværelse inkl. morgenmad, Bestil tryk her!
…samt 2 enkeltværelser. Pris: 65 Euro inkl. morgenmad. Bestil tryk her!

… samt 7 appartments i deres nybyggede afdeling 2 km væk. Pris: 89 Euro pr
dobbeltværelse inkl. morgenmad Bestil tryk her!
Derudover er der mange muligheder for overnatning lige i nærheden af Gasthof, som vi
kan være behjælpelig med at formidle kontakt til, hvis det har interesse.
På det seneste er vort nye koncept blevet rigtig populært:
Har du på en rejse til udlandet opdaget en vin, som du gerne selv vil købe hjem, så kan
vi hjælpe dig.
Vi kan klare alt besværet for dig.
Arrangere transporten for dig, sørge for importen, og evt. også opbevare vinene for dig
til du har brug for dem. I nogle tilfælde kan vi også være behjælpelig med at opnå
rabatter hos vinproducenten.
Er du privat person kan du med fordel lade vinene blive leveret i Flensborg, hvor du så
kan afhente dem, når du har brug for dem.
Du sparer mellem 8,00 og 15,00 dkk pr flaske i forhold til levering i Danmark.
Tilbuddet er især rettet mod et rimeligt antal flasker pr gang fra omkring 200-300 flasker,
så det er ideelt for vinklubber eller andre der slår sig sammen om at få en større mængde
vin hjem, jo større mængde des billigere pr flaske.
Kontakt os for at høre nærmere tlf.: 21 42 79 81 eller Email : ja@alms.dk

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 …
Nu kan vi SWIPP’e, så nu kan du betale på 5 forskellige måder hos os: Kontant i Euro,
kontant i DKK, Dankort, overførsel til vor konto og SWIPP.

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