7.9.2020

TYVSTART Open by Night

Go' daw
Det er Daniel fra Hobro Vinhandel - og jeg har et godt tilbud til dig. Det er
faktisk næsten for godt til at være sandt!
Californisk Cabernet fra Salinas Valley, hvis klima og geografi minder meget
om det berømte Napa Valley. Den eneste forskel er priserne!
Her får du masser af klassisk og krydret Napa-smag til ingen penge. Et
sikkert køb for alle elskere af californisk Cabernet...

Smagenoten på vinen lyder således:
(læs den evt. højt for dig selv, og bedøm derefter hvordan det lyder)

Et kraftigt og solbrændt muskelbundt af en Cabernet, der spiller op til dans med sine
fløjlsbløde og akrobatiske tanniner, som kulminerer i en sand solbærkompot
akkompagneret af blommer og friske strejf af aromatiske mynteblade. En intens
saftdryppende oplevelse, der krydres med vanilje og kokos fra fadet. De kolde
nætter sikrer, at denne meget flotte Cab har sin forførende friskhed i behold.

Normalt sælger vi denne flaske til 109,95 DKK. Når butikken åbner kl.
10:00 vil vores kunder kunne spare hele 45% på denne vin!
Som modtager af vores nyhedsmail får du muligheden for at købe
vinen FØR butikken åbner!

59 95
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TYVSTART Open by Night

Open by Night pris pr. fl. v/ 6 fl.
Tilbuddet gælder kun i dag!

59,95

HUSK! Vi leverer GRATIS i Hobro + 10km!
Bestil din vin i dag inden kl. 15.00
- og få leveret allerede sidst på eftermiddagen i dag!

Hobro Vinhandels unikke garanti:
Hvis du ikke er tilfreds med vinen, tager vi alle flasker retur på vores regning og returnerer
betalingen. Det gælder også den første, åbnede flaske (maks. 1 md. efter levering).
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Du modtager denne e-mail fordi du har tilmeldt dig to Marketing kommunikation fra Hobro Vinhandel.
Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsmail? Afmeld dig her.
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