
HAVDRUP

Tilbuddene på denne side 
gælder kun til og med 
lørdag den 25. maj 2019

SuperBrugSen 
Havdrup 
Skovvej 3 
4622 Havdrup 
Tlf. 46 18 13 00

åBningSTider: Bager:
Man-fredag    8-20 6-20
Lørdag           8-20 6-20
Søndag          8-20 6-20

HenT coop app og få endnu 
fLer TiLBud
Hent app’en i app Store eller 
google play. endnu ikke medlem?
Bliv det på coopmedlem.dk

Stor og fyldig vin, med en elegant
duft af sorte bær, en fantastisk smag
af solbær og lakrids, efterfulgt af en
god og lang eftersmag.
Skøn og kraftig vin i meget fin
balance.

cuveé Premium
Vin de France

60 % Grenache og 40 % Syrah.Duft 
og smag har forførende elementer 
af granatæble, friske jordbær, 
modne kirsebær med florale under-
toner. Flot intensitet er pakket ind af 
moden frugt og en tør finish.

 Vejl. pris pr. flaske 119,00

chateu Barbebelle Rose
coteaux d’Aix en Provence 2018

Veronia Zinfandel
Puglien, Italien. 3 liter

40% Corvina Veronese-druer, 30% Primitivo di 
Manduria-druer og 30% Nero d’Avola di Sicil-
ia-druer.
Smagen og duften byder på modne røde bær 
og man mødes med intensive toner af krydderi 
og kraft. Dette er en kraftfuld og direkte vin.
Vejl. pris pr. flaske 199,00

En elegant frisk hvidvin i en let drikkelig
stil. Laroche er mest kendt for deres
flotte vine fra Chablis
Vinen har en god lille fedme, moden frugt, fyldig 
- men ikke tung. God
balance mellem citrusnuancer, aromatisk
frugt og en lang eftersmag. 
Vejl. pris pr. flaske 99,95

Opera n.3 Tinazzi 2016
Corvina Veronese 
Italien, Veneto

Fernand Laroche
Chardonnay, Sydfrankrig

vild pris..!

5900 
-10% medlemscheck

KUN 5310

Pr. flaske kun

10000 
-10% medlemscheck

KUN 9000

Pr. flaske kun

23900 
-10% medlemscheck

KUN 21510

6 flasker kun

7500 
-10% medlemscheck

KUN 6850

Pr. flaske kun

11900 
-10% medlemscheck

KUN 10710

Pr. boks kun

I Italien kaldes samme drue for 
primitivo eller zinfandel, og den har 
samme DNA, som den amerikanske 
zinfandel. Duften er aromatisk af 
mørke bær som brombær, modne 
kirsebær og blomme.  
Vejl. pr. boks 179,00
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