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Udsendt den 12. juni 2020.

Hurra ! Vi er kommet sikkert ud på den anden side
..........fra den 16. juni har vi normale åbningstider, også på
lørdage, det vil sige fra den 20. juni er vi der igen om
lørdagen

Der må nok desværre påregnes nogen kø ved grænsen i retning mod Danmark om
lørdagen, så længe vi kun lukker begrænset op for besøg fra Tyskland.
Alle skal tjekkes. Danskerne skal have kontrolleret pas og tyskerne om de har lov til
at komme ind.
Husk at man skal bruge mundbind i butikker i Tyskland. Spørgsmålet er om vi er en
butik ? Der vil i hvertfald ikke være nogen der vil kontrollere det.

Nye vine:
Selva Volpina Rosé 2019 er kommet hjem og næsten udsolgt, men bare rolig, nye
forsyninger er på vej og vi har et par hundred flasker, der nok skulle kunne slå til indtil
nye forsyninger når frem.
Den er frisk og frugtagtig, med en afbalanceret smag, behagelig og harmonisk.
Gastronomi: Ideel som aperitif og til forretter, supper, lette kødretter og grillet fisk.
Selva Volpina Rosato

Vi har også fået nye forsyninger af.
Domaine St. Pierre Vacqueyras
Den er vældig populær og vi havde næsten udsolgt i årgang 2015. Heldigvis havde
producenten flere tilbage af 2015. Vi har taget både 2015 og 2016 hjem. Begge er
rigtig gode og egentlig er der ikke så stor forskel på dem. 2015 har måske en
anelse mere syre, trods det at den er et år ældre., Så skal den gemmes, må 2015
være at foretrække.
Vacqueyras fra Domaine St Pierre er moden, fyldt med noter af blommer, brombær,
ristet 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 og dværgpalme)

Det var nyhederne for denne gang.
Vi har stadig gode tilbud, men de kan kun ses hos os på lageret:
Kurvene er fyldt op med gode tilbud og ude på gangen står andre aktuelle
tilbud.
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