
Nyhedsbrev nr 94 fra ALMs Vin Engros !      www.alms.dk      

Udsendt den 08. august 2012. 

Efterårets vinsmagninger er nu fastlagt :   

Fredag den 14. september  Link : http://alms.dk/shop/vinsmagning-14-september-682p.html 

Fredag den 12. oktober  Link : http://alms.dk/shop/vinsmagning-12-oktober-701p.html 

Fredag den 02. november  Link : http://alms.dk/shop/vinsmagning-02-november-702p.html 

Alle 3 finder sted kl. 18:30 på  
Gasthof Handewitt 

                

 

Prisen for en 4 retters menu med vine, samt smagsprøver på andre vine er kun 474 DKK. 

Dobbeltværelse fås til 560 DKK inkl morgenmad( enkelt værelse 411 DKK) 

Køber du næste dag vine hos os for minimum 1000 kr pr person, så giver vi 200 kr i rabat 
 (Kan ikke kombineres med andre rabatter) 

  

--- derfor er prisen pr person helt nede på ialt 554 DKK 

inklusiv overnatning i delt dobbeltværelse 

Tilmelding klik her : http://alms.dk/shop/gasthof-handewitt-57c1.html 

Temaet den 14. september bliver en spændende duel 
mellem Nord- og Syditalien.  

Temaet den 12. oktober bliver efterårets vine 

Temaet den 2. november bliver Italien, Abruzzo  

Michaela Lichte fra Azienda Vitivinicola LEPORE vil fortælle om Abruzzo, vinfremstillingen 
og kommentere vinene. 4 retters menu inkl vine, samt smagsprøver på bl.a en 100 % BIO vin. Det 
vil sige helt uden tilsætning af sulfitter. 

 



       

 

 

Det var Nyhederne for denne gang. 

Kig ind til en vinsnak og smag på de nye vine og de 
mange andre gode tilbud vi har. 

Vi har fået mange nye vine fra bl.a : 
- Abruzzo, Italien 
- Umbrien, Italien 
- Segurét, Frankrig 

Link : http://alms.dk/shop/news-ALL-1.html 

 
Vi ser frem til at se jer til en vinsnak. 

Hos os kan du altid smage vinene før du køber 

Mangler du Log ind til vore priser så … 

Email : vin@alms.dk eller ring : 21 42 79 81 

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 

 


