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Vi er ikke blot din lokale vinhandler - men din VINEKSPERT

Tilbuddene gælder
fra den 5.10.2021
til og med den 
6.11.2021.

V IN TILBUD

 
BORGO SANLEO GARGANEGA 
VENETO ITALIEN
Smagen er velstruktureret og fyldig, med en tiltalende, ren efter-
smag, hvor man finder antydninger af sommerfrugter og mandler.

Normalpris pr. fl. kr. 75,00 

6 fl 299,00  SPAR 151,00

 
 

BOSCHENDAL THE ROSE GARDEN 
ROSE SYDAFRIKA
Vinen har en skøn laksefarve, der tilbyder mange og komplekse 
aromaer af røde bær til strejf af blomster. Smagen vil varme enhver 
vinelskers hjerte. 

 
Normalpris pr. fl. kr. 121,50

3 fl 250,00  SPAR 114,50 

 
 

BOSCHENDAL 1685 RANGE 
CHARDONNAY SYDAFRIKA

Denne kraftige vin har en stor aroma og bouquet, der kombine-
rer citron, kanel, muskat med en frisk citrus og en rig tropisk frugt 
i smagen. Meget velafbalanceret, blød med smøragtig karakter. 
Ideel sammen med fisk og skaldyr, fjerkræ og bløde oste. Også god 
sammen med kraftige, flødesaucer.

Normalpris pr. fl. kr. 205,00

2 fl 250,00  SPAR 160,00 

 
BORGO SANLEO SANGIOVESE 
PUGLIA ITALIEN
Vinen har en behageligt tillokkende  bouquet med delikate krydde-
rier. Smagen er tør, fyldig og rigt nuanceret.

Normalpris pr. fl. kr. 75,00 

6 fl 299,00  SPAR 151,00 

 
DAVID MORENO RIOJA CRIANZA, 
SPANIEN
Meget behagelig aroma med hints af skovbær, der gør den sød og 
attraktiv. Smagen starter med en eksplosion af frugter. Saftige og 
bløde. Meget velafbalanceret forhold mellem frugter og egenoter. 
Varm, lang og behagelig eftersmag.

Normalpris pr. fl. kr. 149,00 

3 fl 299,00  SPAR 148,00

 
 

BOSCHENDAL LARONE SHIRAZ-
MOURVÈDRE, SYDAFRIKA

Aroma af generøse mørke bær, herunder sorte kirsebær, brombær 
og modne blommer, med strejf af krydret eg, krydderier og spæn-
dende noter af mineralitet. Aromaen giver en blød smidig overgang 
til den åbenlyst frugtagtige og intense smag, der er godt under-
støttet af faste modne tanniner.

Normalpris pr. fl. kr. 152,50

3 fl 299,00  SPAR 158,50 


