
bageren tilbyder:

onsdag d. 21. april 2021
9. årgang Uge 16solrød • 2680solrød.dk • Tlf. 3052 4222

LokalavisenLokalavisen næste lokal-
avisen solrød 
er på gaden den 
28. april 2021

KENDDINBY.DK

SUPERBRUGSEN
Vejnavn   
0000 Bynavn
Tlf: 00 00 00 00

Åbningstider
Man-fredag xx - xx
Lørdag  xx - xx
Søndag xx - xx

Bager
xx - xx
xx - xx
xx - xx

Fra d. xx/xx - xx/xx eller så længe lager haves

Frit valg fra

10,-
Tomat, agurk, 
peber eller 
krydderurter
Flere sorter

Frit valg

16,-Nelliker, Lewisia 
eller Bacoba 
Flere farver

Frit valg

12,-Pelargonia zonale 
eller Dahlia
Flere farver

BLOMSTERMARKED
Stærke priser, kæmpe udvalg!

20,-

20,-

10,-

Opstammede 
planter 
Flere varianter

Frit valg

99,-
Spansk eller
alm. marguerit
Flere farver

Frit valg

10,-

Frit valg

59,-Hortensia 
eller Dahlia
Flere farver

Frit valg

79,-Canna eller Calla 
Flere farver

Pr. stk.

39,-
Fuschia, Dr. Ingrid 
Pelargonia, Lavendel 
i skål eller Stauder
Flere farver

psst... du skal skynde dig, da mange af 
vinene er i stærkt begrænset antal

Vi har købt en masser restpartier som vi 
sælger til meget fordelagtige priser.

Vinfest 
i superBrugsen Havdrup

Havdrup

lidt ud over det sædvanlige…

90/100 Jyllands-Posten 
- 91/100 Wine advocate 
- ***** ekstrabladet - 
4.0/5 Vivino - 
***** Vin i Øjenhøjde

Bodegas An Negra indkap-
sler smagen af Mallorca, når 
de med denne vin omdanner 
ukendte lokale druesorter til 
vin med kæmpe internationalt 
potentiale.

Vinen viser allerede i duften en 
flot kompleksitet med hindbær, 
lakrids kaffe og lidt rosenblade, 
efterfulgt af en ret potent men 
dog elegant smag.
Lang flot eftersmag i denne 
flotte Pommard.

Utrolig frisk og mineralsk. Et 
udtryk, der sammen med vinene 
fra Sancerre, gør dem utroligt 
populære. I denne Demont 
Pouilly Fumé er der de typiske 
sprøde toner af mineralitet, men 
også en særdeles indbydende 
frugt. Dejlig vil til f.eks. salat og 
lys fisk.

pr. fl. kun

19900 
Markedspris 599,95

Vinfest-salg

pr. fl. kun

8900 
Markedspris 179,95

Vinfest-salg

pr. fl. kun

14900 
Vejl. pris pr. fl. 199,95

Vinfest-salg

Bourgogne oplevelse 

i særklasse
Mallorcas 
uundgåelige

Moilard pommard 2016
1’er Cru epenots. Bourgogne, 
Frankrig

Jean demont
pouilly Fumé. Loire,
Frankrig

an/2
Bodegas an negra 

Aromatisk Sauvignon 

Blanc for skillingen

Undgå at gå forgæves. 
Kan også købes online på 
www.superbrugsenhavdrup.dk

Tilbuddene gælder 
fra torsdag den 
22. april til og 
med søndag den 
25. april 2021
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