13.11.2020

Vinteren er reddet! Se selv!

Go' daw
Det er Daniel fra Hobro Vinhandel - og jeg har et godt tilbud til dig.
Amarone Classico fra Familien Zeni er anmeldt af over 10.000 Vivinobrugere, som i gennemsnit tildeler vinen 4,1 stjerner - en uhørt høj rating til
en Amarone under 150 kr!
2017’eren er blød, kødfuld og rig, og i smagens dybde mærker man tydeligt,
at der er en Amarone fra den eksklusive Classico-zone i glasset.

De internationale vinkritikere (inkl. James Suckling, som gav senest ratede
årgang 94 point) har endnu ikke anmeldt 2017’eren, så vi bringer i stedet et
udpluk af Vivino-brugernes anmeldelser:
”Fantastisk vin. Dejlig blød og lækker amarone”
”Virkelig lækker rødvin”
”Dette er bare en voldsomt imponerende amarone!”
Veneto, hvor Amarone fremstilles, blev ramt af voldsomme haglbyger for
nogle uger siden. Mange vinmarker blev hårdt ramt, og det vil givetvis både
betyde prisstigninger og knaphed på vin i de kommende år. Hvis du skal
gøre et Amarone-kup, så er det NU!

https://preview.hs-sites.com/_hcms/preview/content/36751593450?portalId=2503549&_preview=true&cacheBust=0&preview_key=xnOEfFhK&from_b…
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Køb nu og spar 42%!

Pr. flaske 259,95

Pr. fl. v/6 flasker kun

149,95

BESTIL VED AT SVARE PÅ DENNE MAIL MED
"JA-TAK" EFTERFULGT AF ANTAL KASSER!

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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