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- Nye Argentinske vine netop ankommet.  

- Ledige pladser til Vinsmagningsarrangementet den 31. oktober. 

- Stadig masser af gode tilbud 

 

Nye Argentinske vine. 

Vi har startet forhandlingen af et lille høj kvalitets vinhus i Barrancas-Maipu region i Mendoza. 

Maipu området er berømt for nogen af de bedste Malbec vine og Barrancas, som er en del af Maipu, 

er toppen af poppen.  

 

 

Vinhuset dateres helt tilbage til 1883 og 

vinstokkenes gennemsnits alder er 90 år og nogle 

er helt fra dengang grundlæggeren havde dem 

med fra Frankrig. 

Det er 3 forskellige Malbec i 3 prisklasser, samt 

1 Cabernet Sauvignon. 

Gauchezco Clasico Malbec 2013 er deres entry 

level vin. 100% Malbec, let fadlagret i 4 

måneder på brugte fade, halvdelen af amerikansk eg, den anden halvdel af fransk eg. 

En utrolig vin til prisen. Bløde tanniner med noter af sorte kirsebær, brombær, violer, mørk 

chokolade og krydderi. 

Fra deres second level har vi valgt denne vin, Gauchezco Reserva Cabernet 

Sauvignon 2011 

100 % Cabernet Sauvignon, lagret på egetræsfade, 60% franske, 40% amerikanske. 

I næsen typisk for en cabernet Sauvignon noter af solbær og brombær. Vinen er 

mellem til fyldig på ganen og leverer mængder af krydderier og frugt i smagen. 

På næste niveau, men stadig til en fornuftig pris, Gauchezco Plata Gran Reserva 

Malbec 2010 

100 % Malbec, 12 måneder på egetræsfade, franske, amerikanske og ungarske. En 

dejlig typisk malbec, god syre balance med en lang intens finish med frisk frugt og 

bitter chokolade. 

Til slut har vi top vinen, også en 100% malbec, Gauchezco Oro Malbec 2009, lagret 

14 måneder på nye egetræsfade, franske, amerikanske og ungarske. 

En overdådighed af solbær og kirsebær, efterfulgt af chokolade, karamel og kaffe. 

Se alle de nye argentinske vine, tryk her : 

Vi skal selvfølgelig også smage nogle af disse vine til vinsmagningen på Handewitt. 

 

 

 

http://www.alms.dk/
http://alms.dk/shop/gauchezco-clasico-malbec-905p.html
http://alms.dk/shop/gauchezco-reserva-cabernet-906p.html
http://alms.dk/shop/gauchezco-reserva-cabernet-906p.html
http://alms.dk/shop/gauchezco-plata-gran-907p.html
http://alms.dk/shop/gauchezco-plata-gran-907p.html
http://alms.dk/shop/gauchezco-oro-malbec-908p.html
http://alms.dk/shop/nye-fra-argentina-69c1.html


Ledige pladser til 

Vinsmagningsarrangement på Handewitt 

den 31. oktober.  

Bestil tryk her ! 

Vi har 1 dobbeltværelse på selve Gasthof 

Handewitt tilbage. Pris: 89 Euro pr dobbeltværelse inkl. morgenmad, Bestil tryk her! 

…samt 1 enkeltværelse. 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.  

 

 

Så har vi stadig en masse gode tilbud, Klik her : 

 

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 

 

 

http://alms.dk/shop/vinsmagning-31-oktober-902p.html
http://alms.dk/shop/dobbeltvaerelse-31-okt-904p.html
http://alms.dk/shop/enkeltvaerelse-31-okt-903p.html
http://alms.dk/shop/dobbeltvaerelse-31-okt-901p.html
http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-58c1.html
http://www.alms.dk/
http://alms.dk/shop/cms-6.html


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

Afmeld 

http://maillist2.dandomain.dk/%5b%5bUnsubscribeUrl%5d%5d

