
 

Sne på markerne ved Chateau de la Tour i Bourgogne. 

NYHEDSBREV December 2018 

Vinsmagning: Vi afholder som sædvanligt gratis vinsmagninger fredage i december fra kl. 13 – 17 i 

butikken. 

• Fredag d. 7.12 Chateauneuf-du-Pape (både hvid og rød) 

• Fredag d. 14.12 Julevine fra Spanien 

• Fredag d. 21.12 klassificeret Bordeaux  

• Fredag d. 28.12 Champagne Grand Cru – selvfølgelig! 

Julekonkurrence: I forbindelse med ovennævnte smagninger har vi en lille julekonkurrence, som man kan 

deltage i ved at være til stede ved smagningerne. Præmien er en dejlig magnumflaske. Kig forbi! 

Vinskole: Vores vinskole starter onsdag d. 16.1.2018 kl. 19.00 i lokalerne ovenpå forretningen i Ebeltoft. 

Kurset løber over 7 onsdage og koster 350 kr. + 75 kr. pr. gang man deltager. Kurset er opbygget på en 

uhøjtidelig måde, hvor man lærer at nyde vin, samt opdager nye vine og vinområder. Der serveres en let 

anretning, der er inkluderet i prisen. 

Vinrejser: Rhône med bus fra d. 19. – 26. maj 2019. Vi kører foråret i møde, og oplever de smukke 

Sydfranske byer, samt ikke mindst deres dejlige vine. Opholdet er på et lækkert hotel, placeret på torvet i 

byen Orange med masser af små hyggelige cafeer og restauranter lige uden for døren. Læs mere om rejsen 

her. 

Julevinen: Som altid er stort emne, hvad man skal vælge til julemenuen. Medlemmerne af vores vinklub har 

jo ikke noget problem, det har vi løst for dem i vores sidste pakke. Vores forslag til den traditionelle 

julemenu er vine fra Rhônedalen, Piemonte eller måske nogle 8 - 10 år gamle Bordeaux-vine. Vi har et stor 

udvalg af vine i flasker op til 6 liter, så hvis der skal være fest, løser vi det. Skulle der mangle en enkelt 

julegave, er vi også leveringsdygtige. Læs også vores anbefalinger til vin i december på vores vin-blog. 

Vi ønsker alle vores kunder Glædelig Jul samt Godt Nytår og ser frem til at få nye vinoplevelser med jer i det 

nye år. 
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