
Nyhedsbrev nr 115 fra ALMs Vin Engros !     www.alms.dk 

Udsendt den 25. marts 2018. 

Påsken står for døren, men foråret lader vente på sig lidt endnu. 
 
Hermed et kort Nyhedsbrev for at informere om vore 
Påske åbningstider: 
Åbent for afhentning Skærtorsdag, 
Lukket Langfredag, lørdag, søndag og mandag 

Vi har netop været på vinmesse, så der er nyheder på vej. Vi vender tilbage 
når nyhederne er på lager. 
 
Vores nye succes vin, Bodegas el Progresso EDICIÓN ESPECIAL TINTO er desværre allerede 
udsolgt, selvom vi tog ektraordinært mange hjem, da vi selv havde en fornemmelse af, at vi her 
havde fundet det helt rigtige. 
Nye forsyninger er på vej. De vil dog først komme på lager efter Påske. 
Link til EDICIÓN ESPECIAL 
http://alms.dk/shop/bodegas-el-progresso-1130p.html 

Vores anden helt store succes har vi stadig masser af på lager: 

Cá del Moro OGNIQUATTRO Mont. d'Abruzzo Link:  
http://alms.dk/shop/c%c3%a1-del-moro-1061p.html 

Dette er jo en vin som ikke kommer igen i næste årgang, måske om 4 år, da den netop har fået 
navn efter at det kun er hvert fjerde år de har en kanon årgang i Abruzzo. 
Den er udsolgt hos producenten, men vi har fyldt lageret godt op. 

 

Vi har stadig masser af gode tilbud, se her : 
 
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” 
 
Der er stadig gratis madvin tilbage, efter princippet: 
Køb for 150 kr af andre vine udløser en flaske gratis, køb for 900 kr en hel kasse, 6 flasker gratis 

 

… og selvfølgelig kan alle vore vine smages før du køber  
…. og naturligvis kan du altid få pengene retur eller bytte uåbnede flasker   
      hvis du får lavet et fejlkøb 
… er du uheldig at få en vin med propsyge, så bytter vi naturligvis, blot  
      du medbringer flasken med resten af vinen 
 



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 


