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Udsendt den 30. maj 2019.

Nye vine på lager
OBS! Vi holder lukket torsdag den 30. maj, som også er Helligdag i Tyskland
Vi er selvfølgelig selv på lageret lørdag den 1. juni.

Nyhederne:
Hvor finder du en vin med 93 Parker points til under 70 dkk pr flaske?
Hos ALMs Vin Engros i Flensborg selvfølgelig
Vi har taget vinene fra Domaine St. Pierre hjem på bestilling fra kunder i flere år, men ikke haft dem i
vores sortiment.
Da vi så smagte denne Plan de Dieu 2016 måtte vi simpelthen have den i sortimentet,
….. at vi så samtidig kan tilbyde den til en særdeles attraktiv pris, er jo blot et ekstra plus.
Udover Plan de Dieu har vi også taget Vacqueras hjem frs St. Pierre, også en kanon vin, har fået 9092 Parker points.

Domaine St. Pierre Plan de Dieu 2016
Link: http://alms.dk/shop/domaine-st-pierre-1238p.html
Drue: Grenache 60%, Syrah 20%, Mouvedre 20%
Lagring: 12 måneder i egetræsfade
Alkohol: 14 %
Her bringer vi oversat hvordan Parker (The Wine Advocate)
vurderede vinen til 93 points:
Jeg blev blæst væk af kvaliteten af denne domains 2016 Cotes
du Rhône Villages Plan de Dieu, en blend af 60% grenache med

Domaine St. Pierre Vacqueyras
2015
Link: http://alms.dk/shop/domaine-st-pierre1239p.html
Drue: Grenache 60%, Syrah 40%
Lagring: 12 måneder i egetræsfade
Alkohol: 15 %
90-92 Parker point (The Wine Advocate)
Citat:
2015 Vacqueyras fra Domaine St Pierre er
moden, fyldt med noter af blommer, brombær,

20% Mourvèdre og 20% Syrah, alle modnet på store
egetræsfade.
Den starter med lokkende aromaer af blommer, knust sten og
stødt peber, og går derefter over i en rig, fløjlsagtig vifte af frugt
på den fyldige gane.
Den er fløjlsagtigt og super moden, men er også let saltet og har
lang eftersmag.
Fortrinlig i de næste 4-5 år

Andre Nyheder

stegt garrigue og lakrids. Lavet af 60%
grenache og 40% Syrah, modnet i en blanding
af betonbeholdere og egetræsfade,
drikkemoden nu og frem til 2025,
(Garrigue - sydfransk betegnelse for lavt
voksende planter, som lavendel, rosmarin,
salvie, timian und dværgpalme)

Selva Volpina Rosé Umbria igp
Link: http://alms.dk/shop/selva-volpina-rosato1046p.html
Vores terasse succes, Der bliver forhåbentlig snart vejr til
det igen.
Her har vi også lige modtaget en ny årgang. Frisk og
frugtrig
Den gamle har vi stadig lidt af, sælges nu med 20% rabat,
køb 6 for 5’s pris og den er ikke gået over. Har lige haft en
vinsmagning hvor begge blev serveret til sammenligning.
40% kunne bedst lide den gamle.

Chateau Roussel 2016
Link: http://alms.dk/shop/chateau-rousselle-tradition1146p.html
Ny årgang fra Château Rousselle. 2015 blev
hurtigt udsotgt og 2016 er bestemt ikke ringere.
Vi har nu også fået 0,375 l flasker hjem, men det er af
årgang 2015

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”
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