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En testvinder i
Politiken (22. maj
2021)

Tema: Vin og aparges

Anmeldt af Henrik Steen
Andersen

Alsace

Vi har nu igen fået leveran-
cer fra Armand Gilg, blandt
andet Politikens testvinder 
Riesling Moenchberg Grand
Cru 2018, Médaille d'Argent
Riesling du Monde. Bemærk
majtilbuddet: Det er
sjældent, at en Grand Cru
Riesling fås for under 100
kr.!

Der er også nyheden:
Muscat 2018 'Sigille
Confrérie St Etienne' a 86
kr. / flaske, som de næste
uger vil være en fremra-
gende ledsager til friske
asparges.
(Jævnfør Politikens
anmeldelser og mit Face-
bookopslag vedrørende
asparges: https://www.facebook.com/Vinopolix/posts/425829438578208)

Og endelig er der den godt anmeldte Pinot Gris Vielles Vignes 2018 Médaille d'Or 
Colmar, men nu i årgang 2018 (se https://vinopol.dk/Anmeldelser.php)

https://www.facebook.com/Vinopolix/posts/425829438578208
https://vinopol.dk/Anmeldelser.php


Gratis vin til dig og dine venner

Hvis du vil anbefale Vinopol.dk og kan skaffe mig en ny kunde, sender jeg en 
gratis flaske vin både til dig og den nye kunde.

Du skal blot bede kunden om at skrive:

Vintip: Dit telefonnummer (og evt. også dit navn)

i kommentarfeltet på bestillingen/fakturaen. 

Jeg vil selvfølgelig gerne udvide
forretningen, men for jer er der også
fordele med flere kunder:

• Omkostninger til hjemtagelse fra
Frankrig bliver mindre (pr.
flaske)

• Lageromkostninger bliver mindre

• Leveringstid bliver kortere

• Der kan komme et bredere
udvalg af vine

• Større indkøb kan føre til lavere
indkøbspriser

• Resultatet bliver også lavere
salgspriser

En Primeur 

I løbet af kort tid kommer der tilbud om
køb "en primeur" af vinene fra Bordeaux; "en primeur" vil sige, at vinene opbevares
på slottet indtil videre og først fremsendes ca. ½ til 2 år senere. Fordelen for kunden
er at sikre sig vinen og oftest få den til en fordelagtig pris.

Se hjemmesiden 

https://vinopol.dk/Primeur.php

for at få et overblik over de tilbudte vine og bestil dem på 

Vinopol.dk/Bestilling

Med venlig hilsen

Ib Michelsen

Stadig på tilbud til kr. 299,00

https://vinopol.dk/Bestilling.php#V73
https://vinopol.dk/Primeur.php

