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Så lukker Tyskland helt ned fra onsdag den 16. december
indtil den 10. januar

 Kun "Lebensmittel- und Getränkemärkte" forbliver åben.
 Så det må vi høre ind under.

 Regler for at passsere grænsen for os danskere er ikke blevet
ændret. Vi er fortsat velkommen, bare vi ikke bliver over 24 timer.

        Grænsekioskerne vil også vedblive med at have åben.
 Vi fortsætter derfor også med at have åbent, sidste lørdag før jul

bliver den 19. december.
 Lørdag den 26. har vi lukket, men der vil være mulighed for

afhentning 28. 29. og den 30. december efter nærmere aftale.            
 

 

Nyhed !
Törley har lavet en alkoholfri mousserende rosé

 Elegant rosé farve, intense bobler med frisk,
frugtagtig smag, god afbalanceret sødme af muscat
druesaft.

 Ikke en tør mousserende, men alligevel frisk og noget
af det bedste alkoholfrie vin vi har smagt

https://app.heyloyalty.com/campaigns/195498/stats/show-click-map/a
http://www.alms.dk/


Meget attraktiv pris
Direkte link: http://alms.dk/shop/torley-rose-alkohol-1275p.html

 

Yderligere en nyhed.
 

Vi har fået nye forsyninger af den populære Domaine
St. Pierre Vacqueyras 2015, så vi kan fortsætte med
både at kunne tilbyde 2015 årgangen og 2016
årgangen til vore kunder.

Direkte link: http://alms.dk/shop/domaine-st-pierre-1239p.html       
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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, men prøvesmag lige vinen inden for en

sikkerheds skyld, så den ikke ødelægger sovsen. Der kan være nogen i mellem
som ikke kan bruges.

Åbningstider :
        Åbent for afhentning 8:30 til 14 mandag til fredag 

 (afhentning udenfor dette tidsrum skal aftales på forhånd)
 Vi er der selv hver lørdag fra 11-13

 

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

Denne mail er sendt på vegne af ALMs Vin Engros.
Ønsker du ikke at modtage Nyhedsbrevet længere så tryk her Afmeld
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