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- Åbningstider jul/nytår
- Portvin LBV igen på lager, samt en ny hvid portvin
- Den populære Dorna Velha Reserva 2005 igen på lager
- Ny vin fra Dorna Velha - Tinta Roriz 2014
- Nye Ribera del Duero vine på lager
- Nye Cava på lager
- Nye tyske vine fra den forholdsvis ukendte region Nahe
- Nyt Bourgogne hus i vort sortiment
- Nye Bordeaux vine
- Stadig noget tilbage af vort rest lager udsalg til følgende priser pr
flaske:
Gratis - 5 kr – 10 kr – 15 kr – 20 kr – 25 kr – 30 kr – 40 kr – 50 kr

Åbningstider jul/nytår
Åbent lørdag den 19. december fra kl 11-13, samt ekstra ordinært åben mandag den 28.
december fra kl 11-15
Vi har lukket lørdag den 26. december (2. juledag), samt den 2. januar.
Alle hverdage åben for afhentning fra 9-16

Portvin LBV igen på lager, samt en ny hvid portvin
Endelig er det lykkedes os at få kontakt til Quinta do Silval,
producenten af Dorna Velha vine og Magalhães portvin. Firmaet har
været igennem noget omstrukturering. En af sønnerne har nu
overtaget. Til de som har været på besøg på Quinta’en kan jeg oplyse
at Carlos og hans hustru stadig er aktive og deltager i firmaet.
Vi får nu igen den populære LBV på lager. Lige passende her op til
jul, da den er perfekt til Risalamande.
Der var en rest tilbage af en ældre årgang, 2002, som vi har fået lov til
at få ellers er det 2005 vi har fået flest hjem af. Den samme årgang
som vi har haft de sidste par år.
En spændende nyhed er deres hvide port. Den fremstilles af grønne druer.
En lidt mere tør portvin som nok kan bruges til flere retter end Vintage og LBV, f.eks. Fois Gras, men også i drinks feks,
som Port/tonic
Link: http://almsvinengros.dk/shop/magalh%c3%a3es-white-port-1029p.html

Dorna Velha Reserva 2005 igen på lager
Nogle husker sikkert denne her som vi havde for et par år siden og solgte på tilbud på grund af, at der under transport
var gået nogle flasker i stykker, og så havde beskadiget etiketter på stort set alle de andre flasker.
De var meget hurtigt revet væk.
Nu har vi fået et restparti hjem til en rigtig god pris, så vi kan sælge dem til samme fordelagtige tilbuds pris som de
beskadigede vine.

Link: http://almsvinengros.dk/shop/dorna-velha-reserva-430p.html

Ny vin fra Dorna Velha - Tinta Roriz 2014
Så er Dorna Velha ved at skifte hele deres serie af rødvine ud. Til foråret kommer der flere andre til. Som en begyndelse
har vi taget denne ene hjem.
Link: http://almsvinengros.dk/shop/dorna-velha-tinta-1030p.html

Nye Ribera del Duero vine på lager
Endelig har vi fundet afløseren til Fourniers spanske vine. Disse er nok ikke så højt præmieret, men de giver rigtig god
kvalitet til pengene.
Pinna Fidelis (trofast klippe) startede 2001 på initiativ af en gruppe
vinbønder i Peñafiel distriktet, en privilegeret zone i Ribera del Duero
Appellationen.
Faciliteterne til vinfremstillingen er en af de mest moderne inden
for Ribera del Duero appellationen.
Kun druer fra egne vinmarker bruges i vinfremstillingen.
Frugtsmagen i vinene opnås ved en meget styret håndplukning af
druerne individuelt fra vinstok til vinstok. Udvalgte franske og
amerikanske egetræstønder anvendes til lagring i over 12 måneder. I
lagrings tiden bliver tønderne nøje overvåget og efterfyldt efter
behov for endelig at blive flasket efter tilstrækkelig modning.

3 forskellige på lager nu, den dyreste vil først komme på lager senere
Condominio Tinto 2014 Link: http://almsvinengros.dk/shop/condominio-tinto-2014-1008p.html
Condominio Tinto 2014 Link: http://almsvinengros.dk/shop/condominio-roble-2014-1009p.html
Condominio Crianza 2011 Link: http://almsvinengros.dk/shop/condominio-crianza-2011-1010p.html

Nye Cava på lager
Vores Ferret cava som vi har haft i gennem mange år og som mange har værdsat,
kan desværre ikke fås mere. Firmaet er lukket ned.
Vi har derfor fundet et andet hus som er mindst lige så godt.
De kommer på lager mellem jul og nytår
Link: http://almsvinengros.dk/shop/cava-30c1.html

Nye tyske vine fra Nahe, Juvelen i sydvest
Indtil for få år siden et noget ukendt område, måske især for os
danskere, men er blevet mere og mere eftertragtede i det senere år.
Internationalt er Riesling fra Nahe blevet særdeles populær på grund
af en kraftig og maskulin stil. Nahes Rieslingvine, som du kan få fra
knastørre til ekstremt søde, er også stille og roligt blevet relativt dyre.
Det gælder især vinene fra flere af de bedste vinhuse. Vi har fundet
et hus som laver rigtig gode vine til prisen.
Nahe ligger lunt imellem Mosel og Rhindalen. Nahe er opkaldt efter
Nahefloden, der krydser de skovklædte Hunsrück bjerge på sin vej
mod udløbet i Rhinen ved Bingen. Slående klippeformationer,
mineralske aflejringer og ædelsten vidner om den
bemærkelsesværdige geologiske diversitet, der også er med til at
forklare Nahes brede spektrum af vine. Slanke pikante Rieslinger, duftende Rivaner, og fyldig Silvaner er gamle
klassikere. Man støder i stigende grad på Hvide og røde pinot’er, f.eks. Grauburgunder (Pinot Gris), Weissburgunder
(Pinot Blanc) og Spätburgunder (Pinot Noir), såvel som den røde Dornfelder.

Nyt Bourgogne hus i vort sortiment
Endelig har vi fundet ”vort helt eget bourgogne hus”. Gode, men ikke
vanvittigt dyre.
Link: http://almsvinengros.dk/shop/bourgogne-31c1.html

Nye Bordeaux vine
Bordeaux vine har gennem årene været af meget svingende kvalitet og er man flere gange blevet skuffet over en
Bordeaux vin, så er det forståeligt at man holder sig væk.
I midlertidig har Bordeaux vinhusene også gennemgået en udvikling, så kvaliteten er kommet op også i dårlige år.
Det har vi også kunnet mærke på salget af Bordeaux vine, da netop en af vores top sællerter i år til restauranter, faktisk
har været Chatron la Fleur vinene fra Bordeaux.
Vi syntes derfor at Bordeaux har fortjent en ny chance ved at tage nye Bordeaux vine hjem.
Private Reserve Medoc 2012 Link: http://almsvinengros.dk/shop/private-reserve-medoc-1034p.html
Clos Saint Jacques 2012 Link: http://almsvinengros.dk/shop/clos-saint-jacques-1035p.html
Samt nogle dessert vine:
Graves Supérieures Link: http://almsvinengros.dk/shop/graves-superieures-13-1036p.html
Château JANY Sauternes i bade 0,75 liters flasker og 0,375 liters flasker
Link: http://almsvinengros.dk/shop/ch%c3%a2teau-jany-sauternes-1038p.html

Stadig noget tilbage af vort rest lager udsalg til følgende priser pr flaske:
Gratis - 5 kr – 10 kr – 15 kr – 20 kr – 25 kr – 30 kr – 40 kr – 50 kr
Som I kan læse i ovenstående og tidligere Nyhedsbreve i år, så har vi fået masser af nye vine på
lager. Derfor skal vi have ryddet op i nogle af de udgåede vine, så vi har nedsat en mængde
forskellige vine ganske betragteligt. Nogle forærer vi endda væk, men disse anbefaler vi
udelukkende til madlavning, måske kan nogle af dem drikkes eller bruges til julegløgg.
Link: http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-58c1.html

Det var nyhederne for denne gang.
Email : vin@alms.dk eller ring : 21 42 79 81
Venlig hilsen
Jørgen
ALMs Vin Engros
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Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev
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