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Vi har valgt at stemme nej til 
finanskrise og misstemning, og 
lancerer i marts og april en 
række gode tilbud på 

kvalitetsvin til menneskepenge. 

 

Vinene fra 
Domaine de 
la Madone 
er friske 
frugtige 
bløde vine, 
der egner 
sig til lette 
fjerkræ retter, kraftige 
fiskeretter, eller til milde 
oste—eller blot som hyggevin i 

gode venners selskab. 

 

Vi sætter vore 3 vine fra 
Domaine’et ned med 5,- per 
flakse, ved køb af en kasse med 

6 stk, og priserne er således: 

 

6xFleurie Tradition for 360,- 

6xFleurie Oak Cask for 420,- 

6xFleurie Grille Midi for 420,- 

Men kun i marts og april... 

Vore gode Bag-in-box vine fra 
Coteaux-de-Pic i Languedoc i 
Sydfrankrig er en stor succes 
for os, da de giver en flot vin til 
hverdagen eller festen, for en 
literpris på kun 35,- 
 
Kasserne fås både i varianter 
med rødvin, rosévin, og hvid 
Chardonnay—så der er noget 
til ethvert behov. 
 
Vi giver i 
marts og 
april rabat 
ved køb af 
2xBag-in-
box af 
eget 
valg—ring 
os op, 
eller send 
en mail med dit ønske. 
 
2xBag-in-box med hver 5 liter vin, 
for kun 320,- 
 
Tilbuddet gælder i marts og 
april... 

“Alle har råd til god vin”... 

Lyst til at smage mere?... 
De fleste kender det—man 
kunne tænke sig at smage om 
det nu var en vin man kunne 
blive forfalden til, men har ikke 
lige lyst til at betale for en hel 

kasse?... 

 

Benytter du et af ovenstående 
tilbud i marts eller april, har du 
muligheden for at købe 

enkeltflasker med…. 

Vel at mærke med den rabat 
du normalt ville få, hvis du 

netop købte en hel kasse.  

 

Således kan du få smagt på 
sagerne, uden at skulle købe 
hele kasser, og kan derfor 
nemt og billigt finde nye 

favoritter. 

 

Send os en mail hvis du er 
fristet, og fortæl os hvad du 

kunne tænke dig at prøve. 

 

Priserne kan ses i kollonen til 

venstre… 

 

Mailadressen er: 

info@simplepleasures.dk  
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Nyhedsbrev fra  
 

Finanskrise—nej tak! 
 

Korte nyheder: 

• Cupa Numissimae fra 
Laroque findes nu i 
årgang 2004, og er 
steget lidt i pris—  den 

lovprises af vinpressen... 

• I april 2009 udsendes 
nyhedsbrev nummer 9, 
med fokus på sommer-

vine og grillvine. 

• Vi arbejder endnu på at 
opdatere vores folder på 
vinsmagninger—den er 
klar i april 2009. Kontakt 
os gerne for specifik info 

og ønsker. 

Prislisten: 

(pris/stk v. 6 stk — 

stykpris for Bib) 

Garrus Rouge Bib 175 

Garrus Rosé Bib 175 

Chardonnay Bib 175

CDP. Selection. 50 

Laroque Rosé 60 

Laroque CDB Blanc 75 

Laroque Rouge trad. 65 

Laruque Mourvedre 75 

Laroque Cupa Num. 95 

M.Redon C. d, Rhône 65 

M.Redon Lirac Rouge 80 

M.Redon CNDP  150 

Fleurie Tradition 60 

Fleurie Grille Midi 70 

Fleurie Oak Cask 70 

Chiappini Ferruggini 70 

Chiappini Felciaino 90 

Chiappini Guado d.g. 250 

Chiappini  olivenolie 75 
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Coteaux de Pic laver både de 
Bag-in-box vi efterhånden har 
solgt næsten 2.000 stk af, men 
også Sélection, der besidder 
mere kraft og længere 
eftersmag end de små 

søskende fra korporativet. 
 
En rigtig 
god 

hverdagsvin, der kan bære alt 
lige fra tærter, over 
pastaretter, til de 

mellemkraftige oste  
 
Dette er en vin der giver rigtigt 
meget for pengene, og som vi i 
en periode gør endnu mere 
attraktiv, ved at sænke prisen 

per flaske med yderligere 5,- 
 
I marts og april kan man købe en 
kasse med 6 stk for latterligt lave 

300,- 
 
Vi syntes det er et fund til 

prisen... 

Se meget mere på: www.simplepleasures.dk 


