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Vi er ikke blot din lokale vinhandler - men din VINEKSPERT

 BISCARDO PROSECCO ROSE DOC 
MILLESIMATO, ITALIEN

Den har en sart lyserød farve, og har 
fine vedvarende små bobler. Duften 
er intens og aromatisk med antyd-
ninger af røde bær, vilde jordbær og 
rosenblade. Smagen er elegant, fløjls-
agtig og med en harmonisk, aroma-
tisk og tør eftersmag.

Normalpris pr. fl. kr. 169,00

 1 fl. 109,00 
 SPAR 60,00 

 JOHANN ARNOLD MÜLLER-THURGAU 
TROCKEN, TYSKLAND

Har en lys strågul farve med grønne 
reflekser. Flot duft af citrusfrugter og 
der anes noter af blomme og fersken. 
Smagen er frisk uden for meget syre 
og med en velafbalanceret og tør 
smag.

Normalpris pr. fl. kr. 169,00

 1 fl. 109,00 
 SPAR 60,00 

 BISCARDO SOAVE BORGO SAN LORENZO 
CLASSICO, ITALIEN

Farven er korngul med et grønligt 
skær. Bouqueten er vinøs med en 
karakteristisk fin aroma. Smagen er 
tør, mediumfyldig med en god balan-
ce. Serveringstemperatur: 9°-10° C. 
Velegnet til pastaretter, supper, hvidt 
kød, friske oste og retter med æg.

Normalpris pr. fl. kr. 119,00

 2 fl. 150,00 
 SPAR 88,00 

 AME BUISSONNIÈRE AOP CORBIÈRES, 
FRANKRIG

Denne økologiske vin har en dyb blå-
violet intens farve. I duften anes aro-
maer af røde frugter og krydderier. 
Smagen er frisk, fyldig og generøs 
med en lang eftersmag.

Normalpris pr. fl. kr. 175,00

 2 fl. 225,00 
 SPAR 125,00 

 
CHÂTEAU DES 
ALOUETTES BLANC, 
FRANKRIG
Farven er lys gylden og vinder stor elegance fra 
duften af citrusfrugter og hvide blomster. Smagen 
er livlig og frisk.
Normalpris pr. fl. kr. 95,00

 6 fl 399,00 
 SPAR 171,00 

 
 

CHÂTEAU DES 
ALOUETTES ROSÉ 
FRANKRIG
Château des Alouettes Rosé har en smuk pink 
farve og en aroma med små røde frugter og ci-
trusfrugter. Meget behagelig og perfekt afrundet 
smag, med en særdeles harmonisk eftersmag.  
Normalpris pr. fl. kr. 95,00

 6 fl 399,00 
 SPAR 171,00 

 
 

CHÂTEAU DES 
ALOUETTES ROUGE 
MEDALLE D’OR FRANKRIG
Farven er glødende dybrød og aromaen er kraft-
fuld med violette og røde frugter samt laurbær. 
Smagen er frugtagtig og fyldig med en særdeles 
velafbalanceret blød eftersmag.
Normalpris pr. fl. kr. 95,00

 6 fl 399,00 
 SPAR 171,00 

Tilbuddene gælder fra d. 2.09.2021
til og med den 30.09.2021.

V IN TILBUD

BEMÆRK 1 LITERS FLASKE


