
W W W . V I N K O R T E T . B I Z 
Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer Alle priser er inkl. moms 

Velkommen til denne måneds tilbudsmail fra VINKORTET 

Tag et kig på de forskellige produkter, lad dig inspirere 
til at smage noget nyt og send så din bestilling til 

 
vinkortet@gmail.com 

 
senest den 15. april 2012 

- din vej til god smag April 2012 

5. maj starter Giro d'Italia 2012 i Herning 
og i den anledning sælges den officielle 
Giro d'Italia 2012 vin i Danmark. 

Begrænset antal så bestil hurtigt!!! 

Det er det italienske firma Farnese der står bag 
denne velafbalancerede, fyldige og tanninrige 
rødvin med en smuk reflekterende rubinrød farve. 

Vinen har en markant frugtagtig duft af blommer med 
en tone af vanille. Vinen har intensitet og efterlader en 
lang og behagelig eftersmag. Fuld drikkemoden. 

Serveres til salami, pikant krydrede forretter, kød og 
ost eller blot som et glas i utide. 

13% ; 75 cl 



W W W . V I N K O R T E T . B I Z 
Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer Alle priser er inkl. moms 

Fra den 27.juni - 1. juli 2012 er der Riverboat 
Jazz Festival i Silkeborg og i den anledning er 
der valgt en Riverboat vin. 

13,5% ; 75 cl 

Vinen er en 100% Merlot fra huset Skalli der har 
hjemme i Sydfrankrig. Smagen er silkeblød og 
fyldig, med kraftfulde anstrøg af brombær og 
skovjordbær. Aromaen frembringer behagelige 
noter af timian og rosmarin. 

Merlot'en egner sig 
godt til retter med 
lyst kød, grillet lam 
og grøntsagsretter. 
Den er også delikat 
til chokolade og 
chokoladedesserter. 

50,- kr./fl. 

Begrænset antal så bestil hurtigt!!! 

Læs mere om Riverboat 2012 på www.riverboat.dk 
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Læs mere på www.ahriiserum.dk 

Dette rommærke er skabt som en 
hyldest til én af de mest markante 
og entreprenante danskere, 
Apotker og Etatsråd A.H. Riise. 
 
Han var bosat og virkede på de 
tidligere Dansk Vestindiske Øer i 
perioden 1838-1878. 

A.H. Riise Family 

42% ; 70 cl 

399,- kr./fl. 
Normalpris: 449,- kr./fl. 

A.H. Riise X.O. 

40% ; 70 cl 

40% ; 70 cl 

A.H. Riise Royal 
Danish Navy 

303,- kr./fl. 
Normalpris: 378,- kr./fl. 

Køb et sæt og spar endnu mere... 

1 stk. X.O. + 1 stk. Navy 

556,- kr./sæt 
Normalpris: 756,- kr./sæt 

Ron Millonario 
15 Years 

40% ; 70 cl 

324,- kr./fl. 

328,- kr./fl. 

Santa Teresa 1796 
15 Years 

40% ; 70 cl 
Abuelo 12 Years 

40% ; 70 cl 

298,- kr./fl. 
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50 WHISKYER 
DU SKAL SMAGE FØR DU DØR 

Jeg har kigget lidt i bogen med ovenstående titel og 
lavet tilbud på nogle  stykker af de whiskyer der er 
deri...  det er jo bare med at komme igang hvis man 
skal nå dem alle. 

315,- kr./fl. 

45,8% ; 70 cl 

The Glenlivet 18 Years 

43% ; 70 cl 

350,- kr./fl. 

265,- kr./fl. 

Laphroaig 10 Years 

40% ; 70 cl 

På WWW.MACY.DK finder du mange specielle 
aftapninger. Hvis du finder noget på deres 
hjemmeside, du kunne tænke dig at høre en pris 
på, så kontakt mig på vinkortet@gmail.com 

Talisker 10 Years 
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Jeg håber der er noget du finder interessant og du er selvfølgelig velkommen 
til at udvide din bestilling med yderligere produkter fra webshoppen, som så 
vil blive pakket sammen med leveringen fra denne tilbudsmail 

+ produkter hos 

www.macy.dk 

Du vil modtage dine varer 
senest 25. april 2012 

Du kan altid kontakte Vinkortet 
hvis du har brug for at finde noget 
til f.eks. en speciel lejlighed, en re- 
ception, en fødselsdag eller for at 
takke en kunde eller medarbejder 
i en særlig forbindelse 

Hvis du ikke ønsker at modtage tilbudsmailen 
mere, skal du sende en mail med "Afmeld" i 
emnefeltet til vinkortet@gmail.com 

 Levering max. 95,- kr. 

 Gratis levering ved køb for over 1.500,- kr. 

 Gratis levering i Herning og Silkeborg 

 Mulighed for afhentning i Højbjerg 

Skal du vise at du er lidt cool 
skal du selvfølgelig lære dine 
gæster hvordan man drikker 
Absinth på ægte manér... 

Lehmann Absinth ske 

ABSINTH 

Først tager du din Absinth ske og 
lægger en sukkerknald på den. 

Derefter dypper du ske og sukkerknald i 
glasset med Absinth. Lægger skeen ovenpå 
glasset og antænder sukkerknalden. 

Når sukkeret er smeltet ned i glasset 
rører du rundt og tilsætter lidt vand 
efter behag. 

40,- kr. 

SKÅL!!! 

Lehmann Absinta 
Onirique 

70% ; 70 cl 

225,- kr. 


