
 
 

Nyhedsbrev nr 96 fra ALMs Vin Engros !      www.alms.dk      

Udsendt den 18. oktober 2012. 

Så har vi fået en ren BIO vin på lager, dvs helt 
uden tilsætning af sulfitter. 

Montepulciano DOC 2011  

Metodo Ancestrale      

En uhyre spændende vin, masser af frugt 
og kompleksitet. En vin der bør smages. 

Obs ! Det er ikke en gemmevin, uden sulfitter er 
holdbarheden ikke så lang, så vi anbefaler at den drikkes inden et halvt år, men hverken vi 
eller producenten har nogen erfaring med hvor længe sådanne vine kan ligge. 

Iøvrigt skal vi smage denne vin sammen med flere andre vine fra LePore til vinarrangementet 
fredag den 2. november, hvor Michaela kommer og fortæller om Abruzzo, vingården LePore 
og vinene de laver. 

      

 

Vi har så også fået de andre  populære Abruzzo vine på lager igen : 

Montepulciano d'Abruzzo DOC 2009 

"RE" Montepulciano d'Abruzzo delle Colline Teramane 2007 

Riserva Luigi Lepore Montepulciano d'Abruzzo DOC 2005 

 

Vore nye vine fra Segurét i Rhone er også på lager igen : 

Domaine de l'Amauve Vin de Pays de Vaucluse 2011 

Domaine de l'Amauve red "Laurances" 2010 



 

Vi har netop fået et afbud, så vi har 1 enkeltværelse tilbage på selve Gasthof 
Handewitt. Kan også fås med en opredning. Pris 55 EUR som enkelværelse og 
65 EUR som dobbeltværelse. (inkl morgenbuffet)  

Vi kan have plads til flere til vinsmagningen og kan tilbyde fri transport frem og 
tilbage fra det nærliggende ETAP hotel ved Scandinavian Park. Vi kan være 
behjælpelig med reservering af værelser. 

 Absolut seneste tilmelding søndag den 29. oktober kl 18:00 

Tilmeld on-line eller ring 21 42 79 81 eller Email : vin@alms.dk 

Link : http://alms.dk/shop/gasthof-handewitt-57c1.html 

 

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 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 


