
Nyhedsbrev nr 111 fra ALMs Vin Engros !     www.alms.dk 

Udsendt den 06. april 2017. 

- Først lidt praktisk information: Lukket Påskelørdag, åben Skærtorsdag. 

- Foråret er her, men endnu ikke de nye rosé. 
- Den nye succes vin OGNIQUATTRO fra Abruzzo. 
- Stadig masser af tilbud 

Gratis -  10 kr – 15 kr – 20 kr – 25 kr – 30 kr – 60 kr 

 

Vi holder lukket Påskelørdag, men vil have åbent Skærtorsdag hele dagen, 
hvor vi også selv er på lageret fra kl 11 til kl 15. 

 

Foråret er her, men endnu ikke de nye rosé. 

Den nye rosé fra 2016 vil først i løbet af april være klar hos vore leverandører. Så det er godt vi har 
lidt tilbage fra sidste år og tidligere år, heraf er nogle på tilbud. 
Link: http://alms.dk/shop/rose-vine-50c1.html 

 

Den nye succes vin OGNIQUATTRO fra Abruzzo 

Vores nye succes vin, Ogniquattro er nu rigtig blevet moden og det afspejler sig også tydeligt i 
tilkendegivelser fra vore kunder og i salget, så vi har reserveret 4 paller mere.  

Ogniquattro betyder hver fjerde og det hentyder til at siden 2003 har der kun hvert 4. år været en 
super årgang i Abruzzo. Denne gang er det så 2015 årgangen. Fortsætter tendensen så skal vi 
frem til 2019 før vi igen får en vin magen til. 

Link: http://alms.dk/shop/c%c3%a1-del-moro-1061p.html 

 

Tilbudslisten bliver i de kommende uger opdateret med endnu flere vine. 

Vi skal have plads til nye vine og nye årgange 
 

Priser: Gratis -  10 kr – 15 kr – 20 kr – 25 kr – 30 kr – 60 kr 

Holde øje med listen: 
 
Link: http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-58c1.html 
 
Derudover fylder vi konstant kurvene op med gode tilbud.  
Indholdet kan ikke ses på vores WEB side, så det er ”først til mølle 
princippet” 



 
Det var nyhederne for denne gang.  

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 

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

Afmeld 


