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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... 

Vi er stolte over at kunne 
præsentere et nyt hus i rækken 
hos Simple Pleasures. Mas 
Foulaquier er som Chateau la 
Roque og Coteaux de Pic fra 
området Pic 
Saint Loup, 
20 
kilometer 
nord for 

Montpellier.  

Her har 
Pierre 
Jéquier og 
Blandine Cauchat en mindre 
vingård, hvor vinen dyrkes 
biologisk, med omhu og 
respekt for vinens naturlige 

karakter.  

 

Der er tale om ganske kraftige 
vine, hvor det lokale terroir 

virkelig påvirker smag og duft.  

Klassiske sydfranske druer, et 
område med god dræning , 
kalksten, og masser af sol, giver 
samtidig vine der kan gemmes, 
og som bør have godt med ilt, 
hvis man vælger at drikke dem 

unge.  

Vinene er samtidig ufiltrerede, 
hvorfor man bør lade dem stå 
oprejste et godt stykke tid 
inden de skal drikkes.  
 
Vores valg er i første omgang 
faldet på 3 flasker fra 
Foulaquier. Den nye Violetta 
er en bordvin, men en rigtig ulv 
i fåreklæder, da den har en 
kvalitet der er ret fantastisk.  
Den er 
lavet på 
90& 
Syrah, og 
10 % 
Grenache 
og lagret i 
betontanke, og har sit navn fra 
den dybviolette farve den har. 
Smagen er for en Foulaquier 
vin mild, med mørke bær, 
milde tanniner, blød og rund, 
med en fin duft og tilpas lang 
eftersmag.  
 
Det er ikke en decideret 
gemmevin, og godt det samme, 
for det har man ikke lyst til… 
 
Prisen er beskedne 65,- per 
flaske, ved køb af 6 stk eller 
derover. 
 

Mas Foulaquier hos 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  
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Nyhedsbrev fra  
 

Nyt vinhus—sikker fragt. 
 

Korte nyheder: 

• Vi arbejder på et 
partnerskab med en vin-
kollega, der kan udvide 
vores sortiment med 
Crement de Bourgogne, 
og dessertvin fra 
Beaumes de Venise. 
Mere om dette i næste 

nyhedsbrev. 

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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Le Rosé er Foulaquiers bud på 
en Sydfransk Rosé. Kan man 
lide Rosé, og sætter pris på en 
af de mere kraftige, med saft 
og dybde, er 
dette noget af 
det bedste 

man kan få.  
 
Lavet 
hovedsageligt 
på Grenache, 
og lagret 6 
måneder på 
vats—Le Rosé koster 75,- per 
flaske, ved køb af 6 stk eller 

derover. 
 
Le Rollier er 
en af husets 
bedste vine, 
og er lavet på 
60% 
Grenache, og 
40% Syrah, 
med 18 
måneder i 
betontanke.  Dette er en 
elegant vin, med 
gemmepotentiale, og masser af 
saft og kraft., duft og mineralsk 
eftersmag. Le Rollier koster 
99,- per flaske, ved køb af 6 stk 

eller derover 


