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Nye Bag-in-Box vine og Cuvée Selection på vej! 

Vi fortsætter vores Bag-in-box 
succes fra koorporativet i Pic 
Saint Loup, og introducerer nu 
udover vores Garrus Rouge, 
også en 5 liters hvidvin lavet på 
ren Chardonnay, og en 
Garrus Rosé, lavet på de 
samme druesorter som den 

røde Garrus.  

 

Fælles for vinene er, at de giver 
rigtig meget god vin for en 

beskeden literpris på kun 35,- 
eller 28,- per flaske. Dette vel 
at mærke I en box der holder 
vinen frisk I op til 6 uger...hvis 
man kan lade den være så 

længe… 

 

Brug den til sommerfesten, til 
campingturen, eller til 

hverdagens glas.  

Blot 175,- for 5 liter. 

Cuvée Selection, også fra Pic 
Saint Loup er flaskevin der er 
lavet på 70% Syrah og 30 % 

Grenache. 

 

Saft og kraft, dybrøde farver og 
en rigtig lækker duft gør at vi 
spår denne vin gode chancer 
for succes. Perfekt til grillmad 

eller andre lidt kraftige retter. 

Kun 55.– pr flaske ved 6 stk. 

Egen import af vin 
fra 
middelhavsområdet - 
direkte salg til 
private og 
virksomheder. 
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Mont Redon hos Simple Pleasures! 
 

Flere super Bag-in-box vine på vej... 
Korte nyheder: 

• Det er lykkedes os at 
holde priserne på vore 
vine fra Chateau la 
Roque, I forhold til 

2007. 

• Vinene fra Domaine de 
la Madone I Fleurie er 

faldet i pris! 

• Vi har afholdt de første 
vinsmagninger med 
success—rekvirer gerne 
specialbrochure på 

vinsmagninger. 

Prislisten: 

(pris/stk v. 6 stk — 

stykpris for Bib) 

Garrus Rouge Bib 175 

Garrus Rosé Bib 175 

Chardonnay Bib 175

CDP. Selection. 55 

Laroque Rosé 60 

Laroque CDB Blanc 75 

Laroque Rouge trad. 65 

Laruque Mourvedre 75 

Laroque Cupa Num. 90 

M.Redon C. d, Rhône 65 

M.Redon Lirac Rouge 80 

M.Redon CNDP  150 

Fleurie Tradition 70 

Fleurie Grille Midi 80 

Fleurie Oak Cask 80 

Chiappini Ferruggini 70 

Chiappini Felciaino 90 

Chiappini Guado d.g. 250 

Chiappini  olivenolie 75 

Caption describing picture or 
graphic. 
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Berømte Rhône vine til 

lave priser. 

 

Kort før jul lykkedes det 
Simple Pleasures at lave en 
aftale med Château Mont 
Redon om direkte import og 
salg af deres vine fra Chateau 

Neuf du Pape I Rhône. 

 

Mont Redon er det største 
vinhus I Chateau Neuf du pape, 
målt I antal producerede 
flasker, og deres kvalitets 
filosofi borger for, at der aldrig 
sendes en halvdårlig årgang på 
markedet—så hellere sortere I 
druerne, med et mindre, men 

bedre udbytte som resultat. 

 

Der har været produceret vin 
på Mont Redon siden 1300 
tallet, og huset drives af 4 

generation. 

 

Chateau Neuf du Pape har 13 
tilladte druer at vælge imellem 
er, så der nok at 
eksperimentere med, og vi har 
valgt foreløbigt 3 flasker fra 

sortimentet, heriblandt: 

Côtes du Rhône rouge. 

Druerne er 70% Grenache, 
20% Chinsault, og 10% Syrah. 
Vinen lagres på tanke i 8-10 
måneder, og på flaske i nogle 

måneder, før den sælges.  

Den kan drikkes ung, hvor den 
præsenterer sig med elegance, 
frugt og en blød og behagelig 

eftersmag.  

Nyd den til Provencialsk mad, 
ost eller grillet kød, ved cirka 

18 grader. (65,- ved 6 stk.) 

Lirac Rouge. 

En ”mini Château Neuf”, lavet 
på 70% Grenache, 20% Syrah 
og 10% Cinsault. Smager af 
moden frugt, med krydrede 
toner der minder om al den sol 

druerne har fået.  
En blød vin, der også fint kan 
bruges til retter med en vis 
tyngde, dog ikke de meget 
kraftige af slagsen. Nyd den ved 

cirka 18 grader. 

(80,- ved 6 stk.) 

Mont Redon hos Simple Pleasures! 

Topvinen fra Mont Redon er 
deres Château Neuf du Pape, 
til 150,- per flaske, hvilket er 
mere end 50,- under den 
danske normalpris... 

Châtau Mont Redon—                
beliggende i  dejlige Rhône,    
hvor solen og Rhône floden 
giver smukke omgivelser og 
fantastiske vine.  Øverst ses 
ejerne—Fabre & Abeille. 


