
129,-
Pr. fl. kun

SPAR 50,-
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2012 Two Vines Shiraz, Columbia Crest
Absolut bundpris! Et af de allerstørste brands fra Washingtons State i USA sælges nu billigere, end 
hvad markedet har set i mange år. Two Vines-serien har igennem årene opnået over 50 top-scores fra 
internationale vinmagasiner. Klassisk oversøisk Shiraz med masser af struktur, finesse og eftersmag. 
Normalpris kr. 99,-

USA, WASHINGTON STATE

Bang for your Bucks!

Skræmmende lav pris – ikke set billigere!
79,-
Pr. fl. kun

SPAR 20,-

2013 Grand Estates Merlot, Columbia Crest

Absolut bundpris! 
”Amerikansk Pomerol”
Her er der virkelig tale om en fuldfed, fyldig Merlot med masser af stor-
laden og imponerende smag. Columbia Crest har igennem flere årtier 
produceret kvalitetsvine fra øverste hylde. Solbær, overmodne kirsebær, 
hindbær med flotte fadnoter. Masser af smagslag imponerer hele vejen!
Normalpris kr. 179,-

USA, WASHINGTON STATE



til bundpriser!Luksus spiritus
Australiens bedste rom til uhørt lav pris. In-
tense orange noter i duften. Velbalanceret i 
smagen med toner af nelliker, kanel og ap-
pelsin. Pæn lang krydret eftersmag. 
Højeste score til prisen!
Normalpris kr. 295,-

HOLEY DOLLAR RUM, SILVER COIN

199,-
NU KUN KR. 

SPAR 96,-

5/6

”Et super spændende glas australsk rom på 
57,3% alkohol med fantastisk smagsdybde. 
Tunge, grønne pot still noter i næsen, som 
virker indbydende og elegante. Masser af 
styrke i smagen, hvor alkoholen er tæt på at 
tippe læsset.” - EKSTRA BLADET
Højeste score til prisen!
Normalpris kr. 399,-

HOLEY DOLLAR RUM, GOLD COIN

TESTVINDER

90/100

349,-
Pr. fl. kr.

En formidabel London Dry Gin med masser 
af smagskompleksitet og dybde.
Ekstrem elegant, ren og ”stram” smag.
…Så bliver gin ikke meget bedre!
Normalpris kr. 699,-

TANQUERAY BLOOMSBURY

94/100 2. plads i test 
af 63 gin!

 

599,-
NU KUN KR. 

SPAR 100,-

Køb en flaske EKTE RUM
Dark & Aged og få en 20 
cl. Malteco Ron 10 år med 
uden beregning!
(værdi kr. 99,-)

Lækker rom fra det anerkendte københavnsk-baserede 
rom blendinghouse EKTE RUM.
Hovedparten af rommen er fra Guyana, destilleret på pot 
stills. Den anden store del er fra Trinidad, en ”Anejo” stil 
rom, som er op til 5 år gammel. Derudover er der en del 
op til 8 år gammelt Barbados rom. Til slut er der en smule 
frisk jamaicansk pot still rom, som er helt ulagret, dvs. 
rommen er sødet op med økologisk rørsukker og en smule 
fairtrade mørk moscovado sukker.
 

EKTE RUM DARK & AGED, 50 CL.
Stærk vanedannende!

249,-
NU KUN KR. 

SPAR 150,-



Luksus spiritus Sauvignon Blanc WAKA
Rasende lækker Sauvignon Blanc fra New 
Zealand. Her er alt, hvad der skal være i 
en hvid New Zealander; tørhed, sprødhed, 
”græs”, ”flint” og ikke mindst  finesse.
Den er oplagt til magre fiskeanretninger, 
sushi og kolde tapas.

NEW ZEALAND

99,-

2012 SA NATURA, Celler Piñol, Terra Alta
Økologisk
En montrøs økologisk spanier lige uden for 
Priorat. Tæt, sort, stor koncentration, power 
og pondus. Et helt igennem glas herligt vin, 
hvor smagsdybde og power tordner op af 
glasset. Nyd den med kraftige / spicy retter 
og meget gerne i store glas – bør iltes.
Normalpris kr. 149,-

SPANIEN

NYHED!

2010 Ten Acres, Brown Brothers 
Grandios Shiraz fra klassiker-huset Brown 
Brothers! Sort peber, frugtkoncentration 
med toner af blommer og solbær samt 
karakter af cedertræ, tobak og vanille. God 
tannin men også en friskhed, som skjuler 
godt de 14,5% i alkohol! Bør dekanteres en 
times tid før nydelse og gerne af store glas!
Normalpris kr. 159,-

AUSTRALIEN

129,-
NU KUN KR. 

SPAR 30,-

119,-
NU KUN KR. 

SPAR 30,-

Missetti Organico, økologisk
Vores bedst sælgende Missetti-serie har 
fået en ny spændende økologisk søster i 
sortimentet!
Koncentration, fylde og kompleksitet er 
nøgleordene i denne suveræne italiener. 
Mørke bærtyper såsom solbær og brombær 
fylder smagspaletten.
Prøv den til kraftigere gryde/stegeretter og 
mærk kvaliteten! Flot og opulent eftersmag.

ITALIEN

89/100

90/100

NYHED!

99,-

Stærke priser
på kvalitetsvarer!

En af vores bedst-sælgende 
spanske vin-serier… 
- og med rigtig god grund.
Audacia hvid: Frisk og klassisk Macabeo-stil med flot elegance – flot sprødhed med 
hyldeblomstnote i eftersmagen. Super lækker og forfriskende til prisen. Til forretter, 
kolde tapas eller et glas i stolen… Hold da op en kvalitet til denne tilbudspris!

Audacia rosé: Blændende rosé. Jordbær og hindbær i duft og smag. Halvtør i smagen 
– flot harmoni og elegant eftersmag.
 
Audacia rød: Lavet udelukkende på Grenache-druen, hvilket giver masser af fylde, 
kompleksitet og smagsdybde. En vin der sagtens kan nydes til mellemkraftige retter. 
Kvalitetsvin til lavpris!
Normalpris pr. fl. kr. 99,-

SPANIEN - AUDACIA HVID, ROSÉ, RØD

150,-
Frit valg 3 fl.

SPAR 87,-



149,-
Pr. fl. kun

SPAR 50,-

Baren er åben!

Et herligt glas whisky til stærk reduceret pris. 
Duften er krydret og spændende med et strejf 
af eksotiske frugter. Smagen har note af peber. 
Afslutningen er cremet, harmonisk og afrundet. 

Alt i alt er Ballaglass Blend en imponerede whisky 
med en blødhed og kompleksitet, der ikke burde 
være muligt i dette prisleje!
Normalpris kr. 199,-

BALLAGLASS 
BLENDED SCOTCH WHISKY

Fejende flot, klassisk 
vodka med imponerende 
ren og fin smag til prisen.

Oplagt til drinks og cock-
tails, men er også lækker 
”on the rocks”. 

JANOKA VODKA, 70 CL.

149,-

Klassisk enebærpræget 
gin med rene og klare 
citrusnoter i duft og 
smag. Overraskende høj 
kvalitet til prisen.

CHESTER GIN, 70 CL.

149,-

Sødlig, fin, elegant helt ren hvid 
rom. Nyd den ren eller mix den i 
drinks og cocktails.

RUM CARAVAL BIANCO, 70 CL.

Melasse, puddersukker, og sødlig 
honning præger duft og smag.
Fremragende rom til prisen. Op-
lagt som mixer.

RUM CARIBBEAN DARK, 70 CL.

149,-
FRIT VALG!


