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Så bliver det "legalt" at køre ned for at handle
 Fra tysk side har der jo aldrig været lukket for at vi kan tage over grænsen, men

fra dansk side har man frarådet det.
 Dette bortfalder fra lørdag den 22. maj kl 16.

Siden Nytår har vi derfor ikke haft åben om lørdagen, men i stedet har vi været
på lageret hver onsdag hele dagen, eller mere præcist fra ca 10:30 til ca 15.
Denne dag er valgt, fordi det er denne dag vi afsender pakker og palletter til
kunder.

Indtil videre vil vi fortsætte på denne måde, idet vi forudser lange køer ved
grænsen om lørdagen. Jeg tvivler på, at der er ret mange, der har lyst til at sidde
1-2 timer i kø retur fra indkøbsturen.

 Alle tyske biler skal checkes og der er mange forskellige regler der skal checkes
op på.

Derfor ser vi tiden lidt an, før vi ændrer åbningstider igen, både for at følge
udviklingen ved grænsen og for at se hvordan de ændrede åbningstider bliver
modtaget af jer.

Skulle nogen ikke kunne få det passet ind med vore nye åbningstider, så giv os
et kald, og vi finder ud af noget.

  
Så indtil videre vil vi være at træffe hver onsdag i Flensborg fra ca kl 10:30
til ca 15.

 Dog ikke den 26. maj
 

 

Vore populære Magalhães LBV og Rosé

https://app.heyloyalty.com/campaigns/197903/stats/show-click-map/a
http://www.alms.dk/


Ports er igen på lager. 
 

Nu er det LBV 2015 som har fået 90 Parker points. 
En virkelig flot LBV.
Flere husker måske årgang 2001. Vi solgte ialt 1114 flasker af denne
årgang, som var suverænt god.
Selv synes vi at årgang 2015 er på niveau med 2001. 
.... og så har prisen ikke ændret sig siden.
Så måske kan vi slå rekorden
(Obs!. Billedet på WEB-siden viser desværre stadig 2014.)
 

Direkte link: http://alms.dk/shop/magalh%c3%a3es-lbv-port-1267p.html

Vi har den også i lille flaske, 0,375 liter

 

Magalhäes Rosé.
  

Direkte link: http://alms.dk/shop/magalh%c3%a3es-rose-port-1255p.html

 

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 onsdag fra ca 10:30 til 15, men check på web siden. Det kan ske

at vi hopper en enkelt onsdag over.

http://alms.dk/shop/magalh%c3%a3es-lbv-port-1267p.html
http://alms.dk/shop/domaine-st-pierre-1239p.html
http://alms.dk/shop/magalh%c3%a3es-rose-port-1255p.html
http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-58c1.html


 

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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