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Dato for næste vinarrangement er fastlagt.
Det bliver den 3. maj kl 18:30 Tema : Italien, fra Nord til Syd
I aftenens løb vil duoen N.B. underholde. (Guitar og sang: Oldies but Goldies)
Vi har aftalt nogle rigtig gode betingelser med Gasthof Handewitt. Der er opgraderet til en 5 retters
Gourmetmenu inkl vine og efterfølgende kaffe og cognac/likør (vores mærker). Chefen på
Handewitt har lovet os en rigtig spændende menu.
Prisen er kun en anelse højere, Den er kun 495 DKK per person.
… og så giver vi stadig 200 kr i rabat pr person ved køb for minimum 1000 dkk pr person næste dag.
Dobbeltværelse fås til 560 DKK inkl morgenmad ( enkelt værelse 411 DKK)
Som noget nyt kan vi tilbyde et helt hus beliggende på samme grund som Gasthof Handewitt med 4
flotte dobbeltværelser, køkken og opholdsrum, dog kun 1 badeværelse med jacuzzi. Pris for alle 8
personer inkl morgenbuffet er kun 200 Euro. Velegnet til en gruppe på 8 personer. Obs ! Lidt stejl
trappe op til de 2 af værelserne, så derfor er værelserne ovenpå ikke for gangbesværede.
Dermed er overnatningsprisen pr person helt nede på 187 dkk inkl morgenbuffet.

Igen på lager :
Den formidable portugisiske vin, Ikon som min bror var med til at udvikle, er på lager igen.
Vi har været så heldige at få fat i de sidste 600 flasker. Det er så de absolut sidste af denne årgang.
De laver nemlig ikke Ikon hvert år, så næste årgang bliver 2011.
Vi har smagt den og er noget i tvivl om hvordan den vil udvikle sig. Den skal blive god for at vi
tager den hjem, for den får vi ikke til samme lave pris, har de sagt dernede, men lad os nu se.
Link : http://alms.dk/shop/ikon-619p.html

Tilbud her i februar og marts :
Vi har kører for tiden en kampagne på nettet, hvor vi giver hvidvinen gratis til din fest, hvis du
køber for et vist beløb af rødvine eller andre varer, dog ikke nedsatte varer.
Det skal selvfølgelig også komme alle vore kunder til gode, så det gælder ikke kun hvis man skal
holde fest. Vi giver en kasse hvidvin gratis for hvert køb på 1000 dkk af ikke nedsatte varer til alle.
Læs mere her : http://alms.dk/shop/cms-tilbud_til_din_fest.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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