
 

  

Nyhedsbrev nr 120 fra ALMs Vin Engros !     www.alms.dk 
Udsendt den 9. januar 2019. 

Seneste Nyheder, samt information om kommende lukkedage 

OBS ! Vi holder lukket lørdag den 12. januar samt lørdag den 2. februar 

  

Så er nyhederne endelig ankommet 

1 hvidvin og 2 rødvine og så har vi fået lageret fyldt op af Inés, nr 2 Julevin, 
omtalt i Nyhedsbrev nr 118. Den nåede at bliver udsolgt inden jul. Nu har vi 
rigeligt på lager og den kan selvfølgelig også bruges til andet end julemad. 

  

 

 

Le Garrigon Cotes du Rhone Villages 
Blanc økologisk 

Link: http://alms.dk/shop/le-garrigon-cotes-1217p.html 

En spændende hvidvin, nok en af den slags hvor man siger, 
at enten er man helt facineret af den eller også er det slet 
ikke noget for en. 

Blended af druerne Viognier og Bourboulenc giver en fin vin 
med delikate aromaer af blomster og hvide frugter, der vil 
være en perfekt ledsager til mere kraftige retter med fisk eller 
lyst kød 

  

 

 

 

Laila et Moi Cotes du Rhone 
Villages Visan Økologisk 
 
Link: http://alms.dk/shop/laila-et-moi-
1216p.html 

Drue: 90% syrah, 10% grenache 

Vi fik desværre hurtigt udsolgt af Le Garrigon 
Cotes du Rhone Villages Visan, som også 
har drue sammensætningen 90 syrah og 10 
grenache og vi kan først få den igen, når 
næste årgang er klar, så derfor har vi taget 
denne lidt dyrere vin hjem fra samme 
vingård 

   



 

 

Colle al Vento Respiro Nero di Troia  
Link: http://alms.dk/shop/colle-al-vento-1213p.html 

Spændende vin fra Puglia, meget anderledes fra dette område, tør, blød og elegant med god 
frugtsmag, blåbær, blommer og ribs. 

Druen er en gammel drue fra området, som på det seneste har fået en renæssance 

   

Det var nyhederne for denne gang. 

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” 

  

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 

    


