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Vort forslag til julevine
Åbningstider her over jul og nytår

Julemiddag og vin
Traditionel dansk julemad, and eller gås er jo en fed og kraftig ret og har typisk
æbler, svesker og rødkål som tilbehør. Dette mix gør det vanskeligt at vælge den
rigtige vin.
Vi vil gøre valget enkelt. I år har vi udvalgt 2 af vore mange vine som passende
kandidater.
Vores nye vin ”LENA” fra Puglia i Italien er virkeligt blevet et hit her i
eftersommeren og efteråret og vi har gået og tænkt, at den nok ville passe fint til
julemaden, så det måtte vi altså afprøve Mortens aften.
Den var et perfekt match. En kraftig og frugtrig sag med tilpas meget alkohol og
syre til at matche andekødet. Tilpas sødme, der kan matche sveskerne og til
rødkålen, der er lidt sur/sød giver den også modspil både med sødme og syre.
Prisen, den meget langt fra en god Amarone og ”LENA” gør det mindst lige så
godt.
Link: http://alms.dk/shop/colle-al-vento-884p.html
Er man mere til oversøiske vine, så kan vi varmt anbefale vor nye La Joya Syrah.
En klassisk Syrah, der er fyldig med noter af brombær, sort kirsebær og blåbær
Link: http://alms.dk/shop/la-joya-syrah-896p.html

Åbningstider henover Jul og Nytår
Der er åben for afhentning alle hverdage, det vil sige der er kun lukket følgende
dage
24. december, 25. december, 26. december, samt den 31. december og 1. januar.
Vi er selv på lageret lørdag den 20. december og den 27. december, mens vi
holder lukket lørdag den 3. januar.
Det var nyhederne for denne gang.
Hvis vi ikke ses inden, så ønsker vi alle en glædelig Jul og et godt Nytår
Email : vin@alms.dk eller ring : 21 42 79 81
Venlig hilsen
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