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Udsendt den 29. september 2020.

Lørdag den 3. oktober er Helligdag i Tyskland
Vi holder derfor også lukket denne dag

Kort opdatering af situation ved grænsen.
Det har lettet lidt på køerne ved grænsen. I lørdags var vi nede på 7 minutters kø,
men kun hvis man kører over Wassersleben. Kommer man sydfra på B200 må man
regne med væsentlig længere køtid.
De tyske myndigheder har meldt ud at de ikke vil indføre grænsekontrol igen for at stoppe eventuelle
Københavnere eller Bornholmere, der skulle have tænkt sig at køre til Tyskland denne vej. Disse skal jo
efter reglerne i Tyskland i karantæne ved indrejse til Tyskland.

Vinnyheder:
Daniel Ruffs populære vine Pinot Gris Cuvée Barbara, Muscat d'Alsace og Pinot
Blanc Auxerrois har været udsolgt.
De er nu igen på lager.
Pinot Blanc Auxerrois
Den er en af de ældste druesorter i Alsace. Enkel i smag, men en dejlig hvidvin. Kan anbefales til
laksesteaks, kylling, kalkun, flæskesteg, frikadeller og stegt flæsk, asparges med flødesovs, samt til friske
og milde oste. Kan også anvendes til alt-godt-fra-havet, hummer, rejer, fiskepaté og sushi.

Muscat d'Alsace
Muscat d'Alsace er i modsætning til de sydfranske Muscat hvidvine, let og blomsterrig - en frisk vin.
God som aperitif. Kan også fint gå sammen med asparges suppe

Pinot Gris Cuvée Barbara
Rigtig god til kold eller varm foie gras, men er også god til kylling eller kalkun retter, samt flæskesteg,
frikadeller og stegt flæsk. Eminent til sprængt kød som dansk hamburgerryg. Legerede grøntsagssupper
vil den også kunne passe til.

Åbningstider:
Åbent for afhentning 9 til 14 mandag til fredag
(afhentning udenfor dette tidsrum skal aftales på forhånd)

Vi er selv på lageret hver lørdag fra 11 til 13
samt efter aftale tirsdag og torsdag fra kl 16-17

Det var nyhederne for denne gang.
Listen med gode tilbud er udvidet Se listen - Tryk her !!!!!
Kurvene er også fyldt op med gode tilbud
Obs! Vi har igen stillet vine frem til fri afhentning. Kan udmærket bruges til
madlavning
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