Nyhedsbrev nr 97 fra ALMs Vin Engros ! www.alms.dk
Udsendt den 19. december 2012.
Vore åbningstider i forbindelse julen og nytåret er følgende :
Sidste åbningsdag før jul : Lørdag den 22. december fra kl 11 til kl 13
Mellem jul og nytår er der åbent for afhentning den 27. december kl 9-16
Vi vil selv være på lageret fredag den 28. fra kl 11 til kl 15 og lørdag den 29. fra kl 11 til kl 13.
Nye vine på lageret:
Så har vi endelig fået Chateau Kirwan 2009, 3. Cru Classe Margaux 2009 på lager. Robert Parker
(Wine Advocates) har tildelt den 92 Parker Points.
Den er blevet dyr. Det plejer at følge med flere points, men den er fantastisk. Nogle vil jo nok
syntes at det er synd at drikke den allerede nu. Den har potentiale til at blive gemt i 5-20 år, for de
som har tålmodighed til at vente så længe.
Link : http://alms.dk/shop/chateau-kirwan-2009-643p.html
Vil man ikke ofre så meget har vi netop fået Chatron La Fleur 2010 hjem. Vi har længe haft årgang
2005 på tilbud af denne vin, da vi fik den hjem ved en fejl, men det er ikke en fejl, at vi har taget
årgang 2010 hjem. Det er en rigtig spændende Bordeaux til prisen.
Link : http://alms.dk/shop/chartron-la-fleur-724p.html
Vi har mange andre Bordeaux på lager, også enkelte fra den gode årgang 2005, som nu er rigtig
drikkemoden.
Se alle vore bordeaux vine: Link : http://alms.dk/shop/bordeaux-23c1.html
Bordeaux vine er jo et rigtig godt valg til nytårsaften, da de ikke er så tunge som andre vine, men til
julemiddagen vil vi nok anbefale noget helt andet.
Vi har flere gode bud på julevine i alle prisklasser og fra flere forskellige lande. Kig ned til os og
smag på vinene. Vi har samlet vores anbefalinger her. Der skulle være noget for enhver smag.
Link : http://alms.dk/shop/julevine-61c1.html
Cognac Grande Champagne "Domaine du Communion", "Guld" er også på lager igen.
Link : http://alms.dk/shop/grande-champagne-domaine-200p.html
Det var Nyhederne for denne gang.
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
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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

