
LÆKRE VIN TILBUD
DER ER GÆLDENDE I HELE MAJ MÅNED*

Tilbuddene er gæ
ldende så læ

nge lager haves fra onsdag d. 1. m
aj til og m

ed fredag d. 30. m
aj 2019. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Jam Shed Shiraz
Australien, 6 x 75cl.
Vingården Leasingham har sine rødder mere end 100 år 
tilbage med opstart tilbage i 1895 i Clare,lidt nord for 
Adelaide, Australien. Før det blev til en vingård,var det en 
marmelade-”fabrik” deraf navnet til denne vin. I duften 
finder man rabarber, blomster og krydderier. Vinen har 
fået kort tid på eg. Smagen er præget af skovbær, let eg 
og saftfuld sødme. Server til barbeque eller spizy pizza. 
Server den let afkølet.    

Black Rosé eller La Baume Rosé 
Frankrig, 2 x 75cl. Frit valg
Black Rosé. Skaberen af denne dejlige rosévin er Olivier Coste, der er en ung og talentfuld 
winemaker. Rent faktisk har hans familie dyrket vin siden 1701 i Languedoc regionen. Det er 
en spændende rosevin med tydelige toner af røde bær og frugt. Der er masser af friskhed og 
elegance, og en dejlig mineralitet. Den sorte vulkanske undergrund hvor stokkene vokser, har 
givet navn til vinen. Nyd den til salater, lyst kød og fisk - eller i godt selskab med vennerne.
La Baume Rosé. Domaine de la Baume ligger smukt i naturskønne omgivelser kun 25 km fra 
Middelhavet. Rygraden er de traditionelle druer grenache, cinsault og syrah. Duft af kirsebær 
og en lille snert krydderi. Flot afbalanceret vin til grillet lyst kød, salat eller friske oste.
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  1 flaske

50,-
Normalpris 

pr. flaske 99,95

Literpris 66,66

VI TAGER UÅBNEDE  FLASKER RETUR  – MOD FOREVISNING  AF BON

  1 flaske

65,-
Normalpris 

pr. flaske 119,00

Literpris 86,66

Åben: Alle dage kl. 8 - 20
Bageren åbner kl. 6.00
SuperBrugsen Havdrup • Tlf. 46 18 13 00
Skovvej 3 • 4622 Havdrup


