
Sauvignon Blanc-druerne, der 
med sin karakteristiske hylde-
blomst/stikkelsbær-duft giver en 
meget frisk og sprød vin. I denne 
udgave får du masser af moden, 
tropisk frugt, en meget intens 
smag og en herligt høj frugtsyre, 
der sørger for, at holde sødmen 
i fin balance. 

Alsidig rosévin er en gave 
til vinelskere. For når vinen 
er bare lidt mere end letdrik-
kelig, så kan den følge dig 
hele dagen. Fra den tilba-
gelænede stemning henover 
formiddagen, til den lette 
frokost, til eftermiddagens 
hyggestund og helt hen til 
aftenens sociale samværd. 
Grande Recolte kan det hele.

Skallerne fjernes straks efter
presning. I duften finder man
en skøn symfoni af friske
sommerbær. De samme noter
finder man i smagen sammen
med en naturlig sødme og
dejlig friskhed. Servér afkølet
som den er eller til skaldyr,
pasta og salat. 
Spar 50,00

Denne Reserva er en fremragende 
oplevelse til prisen. For selvom den 
har enkelte elementer af Somontanos 
lidt robuste og solide stil, så er det 
også en lækker og blød oplevelse, 
hvor blendet af Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo, Merlot og Syrah-druer 
er så flot afstemt, at det flyder flot og 
nemt fra flasken.
Vælg mellem rød og rosé

pr. fl. kun

9995 
Vejl. udsalg pr. fl. 149,95

Vinfest-salg

pr. fl. kun

4900 
Vejl. udsalg pr. fl. 99,95

Vinfest-salg

6 fl. kun

32900 
Vejl. udsalg pr. fl. 99,95

Vinfest-salg

kæmPe OnLine Vinfest

Pinot noir: 
Frugtfyldig smag
med fint integrerede
tanniner.

Chardonnay: 
Har medium
fylde, sprød syre og
god eftersmag.

6 fl. kun

39900 
Vejl. udsalg pr. fl. 149,95

Vinfest-salg

Californisk 
vinkup!

Flot mørk rød farve med en let
violet tone. Elegant og
aromatisk duft og smag med
noter af røde kirsebær og
hindbær. Behagelig eftersmag
med en god frugtighed. Passer
perfekt til kødretter af lam,
okse- og svinekød samt oste. 
Spar 45,00

pr. fl. kun

5495 
Vejl. udsalg pr. fl. 99,95

Vinfest-salg

district 7 pinot noir 
Monterey - Californien
uSa

papai  Sauvignon Blanc
Whãnau Winery
Marlborough  new Zealand

Siquilla nero d’avola
italien
Sicilien

Økologisk 
Italiensk charmør

Crystal Blush
uSa
Californien

Sommos
reserva 2016. 
Spanien

Fyldig og intens 

Chardonnay fra Loire!

En af vores mest 

solgte vine

6 fl. kun

30000 
Vejl. udsalg pr. fl. 139,95

Vinfest-salg 

Chateau de Berne
grande recolte rosé,
Côtes de provence

En vidunderlig 

terasse vin!

Fabelagtig 

Provence RoséNew Zealandsk 

Sauvignon Blanc Kup

Havdrup

lidt ud over det sædvanlige…

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

Fremragende 

oplevelse!

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


