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Vi har også 
fundet en 
Fleurie fra 
Beaujolais 
frem. Her er 
Gamay druen 
i sit es, og 
giver en 
utroligt blid 
og blød vin,  der efter de 
flestes mening vinder ved at 
blive serveret en anelse kølig. 
Du sparer 18% i forhold til den 

normale rabat 

12 stk Fleurie Tradition for 
kun 660,- 
 
Fra Toscana har 
vi Chiappini’s 
Ferruggini, der en 
kraftig sag, lavet 
på ren Sangiovese 
drue. 
Her er en bombe 
af krydderi og 
solmoden frugt, 
der kan håndtere selv den mest 
potente pizza eller skimmelost. 
Du sparer 15% i forhold til den 
normale rabat. 
12 stk Ferruggini for kun 
780,- 
 

Få varmen igen, med gode tilbud fra Simple Pleasures... 

Få sendt din vin sikkert frem med Vingaloppen! 
Vi har lavet en fordelagtig 
aftale med Vingaloppen, der 
giver mulighed for at få vin 

leveret på adressen. 
  
Vingaloppen er specialister i at 
transportere vin på 
betryggende vis—et klart must, 
da andre speditører ikke har 
den rigtige forståelse for at 
sådan noget skal behandles 

med nænsomhed… 
 

Vi er især glade for 
muligheden, da vi tidligere har 
døjet en del med netop 

hensynsløse befragtere... 
 
Vi har aftalt afhentning i 
Lystrup mandag, onsdag og 
fredag, typisk med levering et 

par hverdage senere. 
 

Priserne er fastlagt som følger: 

 

Fra 6-12 flasker - 140,-  
 
Fra 13-24 flasker - 180,-  
 
Fra 25-72 flasker - 220,-  
 
Over 72 flasker - vi betaler 
fragten.  
 
Vi håber i vil benytte jer af dette 
gode tilbud, og ser frem til at 
modtage ordrer på 
 
info@simplepleasures.dk  

EGEN IMPORT AF VIN FRA 
MIDDELHAVSOMRÅDET - 
DIREKTE SALG TIL 
PRIVATE OG 
VIRKSOMHEDER. 
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Nyhedsbrev fra  
 

Vinterudsalg! 
Korte nyheder: 

• Vi er ved at være klar 
med et nyt vinhus fra 
Italien—mere om det i 

næste nyhedsbrev. 

• Chateau Laroque har 
snart nye vine klar. Vi 
regner med at have noget 

klar senere på året. 

Prislisten: 

(pris/stk v. 6 stk — 

stykpris for Bib) 

Garrus Rouge Bib 180 

Garrus Rosé Bib 180 

Chardonnay Bib 180

CDP. Selection. 55 

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 65 

Fleurie Grille Midi 75 

Fleurie Oak Cask 75 

Chiappini Ferruggini 70 

Chiappini Felciaino 90 

Chiappini Guado d.g. 250 

Chiappini  olivenolie 75 

Foulaquier Voiletta 65 

Foulaquier Rosé 75 

Foulaquier Rollier 99 
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Endelig kan du også få bag-in-
box til nedsat pris i samme 
periode. Vores røde BiB er an 
gedigen hverdagsvin, med frugt, 
sol og en 
bemærkelses-
værdig evne til 
at forsvinde i 
løbet af ingen 
tid...Vi 
tilbyder at du 
kan købe 3 
stk med en 
klækkelig rabat på 60,- eller 

13% i forhold til normalprisen. 
 
3 stk Garrus BiB Rouge for 

kun 480,- 
-og bare rolig—de kan sagtens 
holde sig,, så længe du ikke 

åbner dem :-) 
 
HUSK—vi bringer ud i 
Storårhus efter aftale, hvis du 
benytter dig af et af 
ovenstående tilbud. Forbehold 

for udsolgte varer... 
 
Bor du længere væk, skal du 
huske vores gode aftale med 
Vingaloppen—Send os en e-
mail hvis du ønsker at gøre 

brug af de gode tilbud! 
info@simplepleasures.dk  

Vinteren har bidt sig fast i 
Danmark, og vi er mange der 
glæder os til forår. Til at gøre 
ventetiden lidt mere behagelig 
har vi besluttet at lave et 
vinterudsalg, der løber frem til 

og med uge 9. 

Den eneste betingelse for at få 
glæde af tilbuddet, er at du 

køber 12 stk ad gangen... 

  

Fra Pic St. 
Loup har vi 
fundet 
Selection 
frem, der i 
forvejen er 
et 

fantastisk glas til prisen.  

Her får du en letkrydret 
solmoden vin med god balance 

og fin eftersmag og duft... 

I udsalgsperioden sparer du 
22% i forhold til den normale 
rabat—men så skal du også 

købe 12 stk.  

12 stk Selection—kun 540,- 

 

 


