13.11.2020

På TOP 100-liste over verdens bedste vinkøb!

Go' daw
Det er Daniel fra Hobro Vinhandel - og jeg har et godt tilbud til dig.
Det er altså vinen, der på James Sucklings TOP 100-liste over verdens
bedste vinkøb tidligere har slået vine som Sassicaia, Ornellaia, Guigal
Côte Rôtie og Cheval des Andes (Vine til den tidobbelte pris!).
Endelig er det lykkedes at få vinen til Hobro Vinhandel - og så endda til en
fuldstændig CRAZY PRIS!

Med så stor en rabat var det her tilbud faktisk tiltænkt vores
BLACK FRIDAY, men jeg kunne simpelthen ikke vente med at
fortælle jer om vores seneste scoop!
Den nye Bassa er blødere og mere saftig i stilen. Cremet krop med noter af
mørke frugter, tilsat flot dybde og kompleksitet med lakrids og mørk
chokolade. Tanninerne er afstemte og kødfulde - og passer perfekt til den
lange, unikke eftersmag. Vi må igen bøje os i støvet for BASSA!

https://preview.hs-sites.com/_hcms/preview/content/37327542537?portalId=2503549&_preview=true&cacheBust=0&preview_key=JstbWcmh&from_b…
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Pr. flaske 269,95

Pr. fl. v/6 flasker kun

99,95

BESTIL VED AT SVARE "JA TAK" TIL DENNE MAIL!

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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