
HAVDRUP

6 Flasker

30000

Tilbuddene på denne side 
gælder til og med 
lørdag den 3. august 2019

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

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

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

pr. Flaske

5900

pr. Flaske

7995

Exquise er komponeret af en 
kvindelig vinmager og det kan 
ses og smages! Den har en 
elegant blush roséfarve. Duften 
har noter af letkrydrede og 
modne bær. Smagen har en 
stor frugtkoncentration med 
god dyb bærfrugt.
 
Pris pr. flaske 89,95

Exquise Rosé
Prestige, Frankrig
Stor flot 
Prestige Rosé.

pr. Flaske

6900

Her er en italiensk fuld-
blodssag med masser af 
storladen frugt i en kraftig vin, 
som samtidig er herlig blød 
og rund.
Vejl.pris pr. fl. kr.110,-
Vælg mellem Rød 
eller hvid 

Grande Forte 
Italien

”italiensk 
powervin”

Fransk når det er bedst
Côtes-du-Rhône “Belleruche”
Rosé 2016 er en voldsom 
lækker rosé, med lækre 
noter af jordbær, hindbær 
og kirsebær og en ud-
præget friskhed fra generøs 
mineralitet. Vinen er frem-
ragende med flot balance 
og friskhed med lang efter-
smag. Flasket 2017 og står 
kniv skarp. 

Vejl. 129,00

M. Chapoutier
”Belleruche” Rosé

KUP!
UHØRT BILLIGT

KUP!
UHØRT BILLIGT

En hvidvin så elegant og 
mineralsk, at kvaliteten 
sagtens matcher en god 
Cha blis! Blød og afrundet 
med sarte frugtnoter. 
Elegant afslutning med 
strejf af blomster og mine-
ralitet. 
Vejl.pris kr. 119.-

Zeni Soave 
Classico 
Italien

6 Flasker

30000

Château de Berne
Grande Récolte Rosé
Côtes de Provence
Det er en delikat og klassisk rosévin, som har hele 
Provence-rosé stilen i ét favntag. Grande Récolte har 
en elegant duft af fersken, abrikos og melon. Sma-
gen er frisk og samtidig blød med lang eftersmag. 

Vejl. pris 149,00

klassisk provence rosé!

Et pragtfuldt resultat af små gyldne druer der giver Prosecco-områdets 
helt unikke karakter fra Glera druen. En smuk vin med friskhed, elegante 
bobler og finesse. Vinen har en strågul farve, herlig ”toastet”
bouquet, og en mild smag af grønne æbler, pærer og citrus med en pæn 
fylde. En let drikkelig og meget nem at nyde både som aperitif, madled-
sager til fiske, skaldyr, sushi og til festligheder. Vejl.pris pr. fl. 120,-

Prosecco Lækre perlende bobler 

restsalg

restsalg

matcher 
god Cha blis!

pr. Flaske

5900

frit valg

perfekt til aperol

Elegante bobler

Dekorativ flaske

Genialt resultat

Nem at nyde

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 30. juli  2019 23


