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“En verden af gourmetoplevelser, gastronomi,
ædle vine og livsnydelse går hånd i hånd...”

Forord
Vi hos Best Selection er stolte over samarbejdet med Chaîne des Rôtisseurs. Vi ser frem til at sammensætte vine
til kommende arrangementer, og glæder os meget til at møde jer medlemmer.
Vi tilbyder løbende vine til specialpriser til jer, som er medlemmer. I dette hæfte ser I vores aktuelle tilbud.
Priserne er specialpriser inkl. moms - og altså kun til medlemmer af Chaîne des Rôtisseurs.
Skulle I have spørgsmål til produkterne eller have specielle ønsker, er I mere end velkommen til at kontakte os.
De bedste hilsner
Rico, Thomas og resten af teamet i Best Selection A/S

Chaîne des Rôtisseurs’
fantastiske hus-Champange...

BEST SELECTION VEST
Salgskonsulent & Sommelier
Rico Jørgensen
rix@bestselection.dk
Tlf. 40 50 41 14

BEST SELECTION ØST
Salgskonsulent
Thomas Kyhl Hansen
tkh@bestselection.dk
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Doyard-Mahé Champagne
Carte d’Or Empreinte
Vertus Premier Cru
Champagne Doyard-Mahé er et familiefirma, der ligger i den
velkendte premier cru landsby Vertus i det sydlige Côte des
Blancs i Champagne-området i Frankrig. Maurice Doyard, der
levede fra 1889 til 1974, var en af Champagne regionens
berømte pionerer. I dag er det Maurice Doyards barnebarn,
Philippe Doyard, der sammen med sin ældste datter, Carole,
fører de stolte familietraditioner videre og producerer de flotte
Doyard-Mahé-champagner med samme store passion som
Maurice Doyard gjorde for 4 generationer siden. Doyard-Mahé
ejer 6 hektar, og arbejdet på vingården udføres så bæredygtigt
som muligt, og man undgår så vidt muligt al brug af pesticider.
Denne flotte Champagne fra Doyard-Mahé på 100% Chardonnay
(Blanc de Blanc) er fyldt med alt det, der kendetegner en god
Blanc de Blanc. Selvom det er familiens “basis-Champagne”, så er
der generelt ikke meget “basis” over den!
Champagne Carte d’Or Empreinte Brut kommer fra særdeles
kalkholdige jorde ved Vertus, hvor der desuden findes kridt og
fossile aflejringer, som stammer helt tilbage fra dengang, hvor
Champagne-regionen var havbund. Og det kan smages i vinen.
Det er en fantastisk flot og meget charmerende champagne med
lys gylden farve, fine bobler og cremet mousse.
Diskret og elegant duft af citronskal, mandler og nødder. Frisk
og rensende i smagen med en herlig rank mineralitet, god
koncentration og samtidig afrundet smag af hvide blomster og
hvide stenfrugter - samt en lang og behagelig eftersmag.
En flot Champagne, som med dens 9 g. doseret sukker giver den
en fin afrunding, hvilket gør den vellidt af flertallet. Også dem,
der normalt finder Champagner på 100% Chardonnay for tørre
(og sure).
•
•
•
•
•

Testvinder og 5 flueben i Politiken
5 stjerner i Ekstra Bladet
Bronze ved Decanter World Wine Awards 2015
Excellence ved Vinalies Internationales 2015
Guld ved Concours des Champagnes d’Epernay 2014

Pris 289,00

Jeres pris 244,00

Weingut Korrell
Nahe, Tyskland
Korrell-slægten har arbejdet med vinfremstilling siden 1832, og vinmageren Martin
Korrell er en jordnær vinproducent, der værdsætter familien og freden ved arbejdet i
vinmarken. Korrell er kåret 3 gange som den bedste Riesling-producent i Nahe.

First Bottle 2020

Riesling Von den Grossen Lagen 2019

Den første flaske, der bliver tappet, skal fejres - og det gøres bedst med et
ukompliceret og frisk hvidvinsblend som denne vin, der emmer af forår, friskhed og
feststemning. Her er First Bottle!

Korrell-familien er de stolte ejere af fire ekstraordinære ”Upper Nahe”-vinmarker,
som allerede i 1902 på det historiske preussiske vinkort var anerkendt og registreret
som ”Grosse Lagen”. Det drejer sig om: Schlossböckelheimer in den Felsen,
Schlossböckelheimer Königsfels, Niederhäuser Klamm og Norheimer Kirschleck.

Denne vin er produceret af druerne Rivaner, Pinot Blanc, Riesling og Muskateller, som
er dyrket i ler- og grusholdig jord i vinregionen Nahe i Tyskland.
Vinen har udelukkende været lagret på ståltanke for at bibholde så megen frugt og
friskhed som muligt.
Det er en frisk hvidvin med en meget lys og klar farve samt delikat duft af friske urter
og krydderier med et strejf af melon og pære i baggrunden. Det er en livlig og saftig
hvidvin med lækker og forfriskende frugtsmag med noter af citrus, frisk syre samt en
blid og behagelig eftersmag med et elegant strejf af salt.

Pris 120,00

Jeres pris 95,00

Denne vin er produceret af 100% Riesling-druer, der er dyrket i skiffer- og stenholdig
vulkanisk jordbund på Grosse Lagen-vinmarker i ”Upper Nahe” i Tyskland. Vinen er
veganervenlig og har været lagret på ståltanke for at bibeholde så megen frugt og
friskhed som muligt.
Det er en elegant hvidvin med en flot lys farve og frisk duft af banan og papaya med et
strejf af fennikel, citrus og krydderier. Det er en velafbalanceret hvidvin med en sprød,
saftig og kompleks frugtsmag, god fylde samt lang og behagelig eftersmag.
91 point ved James Suckling • 91 point i Falstaff

Pris 238,00

Jeres pris 185,00

Grauer Burgunder 2020

Riesling Paradies 2018

Korrells mest populære Burgunder-vin.

Vingården “Paradies” (Paradis) har længe været Korrell-familiens stolthed og glæde.
Som Martin Korrell udtrykker det: ”Vi er på en måde vokset op sammen. Og navnet
udtrykker, hvordan jeg har det i dag - jeg er hjemme på det sted, jeg altid har
ønsket at være.”

Denne vin er produceret af 100% Grauer Burgunder-druer (også kaldet Pinot Gris),
som er dyrket i ler- og mergelholdig jord i vinregionen Nahe i Tyskland.
Vinen er veganervenlig og har udelukkende været lagret på ståltanke for at bibholde
så megen frugt og friskhed som muligt.
Det er en elegant hvidvin med en klar og lys farve samt en fantastisk frugtduft med
noter af honningmelon, bagte æbler og citrus. Det er en fyldig og saftig Pinot Gris,
som nærmest smelter på tungen. Vinen er forfriskende med ren og blød frugtsmag,
velafbalanceret syreindhold samt en lang og behagelig eftersmag.

Pris 125,00

Jeres pris 100,00

Grønt og bæredygtigt vineri

Denne vin er produceret af 100% Riesling-druer, der er dyrket i ler- og kalkstenholdig
jord på vingården Paradies i vinregionen Nahe i Tyskland. Vinen har været lagret på
ståltanke for at bibeholde så megen frugt og friskhed som muligt.
Det er en elegant hvidvin med en flot lys farve og en frisk, eksotisk duft med noter
af kiwi og passionsfrugt samt et strejf af frisk ananas og salt. Det er en både elegant,
harmonisk og velafbalanceret hvidvin med en utrolig saftig, kompleks og livlig smag,
god fylde, tilpas syre samt lang og behagelig eftersmag.
92 point i Falstaff • 90 point ved Robert Parker

Pris 278,00

Jeres pris 215,00

L’Artisan, Paul Mas
Languedoc, Frankrig

Klein Constantia
Constantia, Sydafrika

Vineriet og kælderen hos Domaines Paul Mas er udstyret med det mest moderne
udstyr, der gør det muligt at omforme mange års familietraditioner og erfaringer
til en række fremragende sydfranske vine. European Winery of the Year 2020!

Denne vin kommer fra ejendommen Klein Constantia, som blev grundlagt i 1685.
Vinhuset skaber vine, der udtrykker vinmarkerne helt fantastisk, og som virkelig
respekterer det helt specielle terroir på Klein Constantia

Le Chardonnay 2020

Sauvignon Blanc 2020

Denne vin er produceret af 100% Chardonnay-druer, der er dyrket i Languedocområdet i Frankrig.

Der er lagt stor vægt på at udtrykke Klein Constantia-stilen i denne vin, som består
af druer fra forskellige vinmarker på ejendommen. De holdes hver især adskilt i hele
vinfremstillingsprocessen for til sidst at blive forsigtigt blandet sammen for at opnå den
helt perfekte præsentation af det unikke terroir på Klein Constantia. Hver portion druer
bliver håndsorteret, og druerne bliver presset forsigtigt for optimalt at kunne bruge den
most, der løber frit fra druerne.

80% af vinen har været lagret på ståltanke, mens de resterende 20% af vinen har
været lagret 4 måneder på amerikanske egetræsfade.
Det er en elegant hvidvin med klar gylden farve, delikat duft af tropiske frugter,
hasselnødder, ananas og lime samt et strejf af vanilje, mellemfyldig og frugtig smag af
modne frugter, velafbalanceret syre samt en blid og behagelig eftersmag.
En dejlig harmonisk vin, som er helt nede på jorden.

Pris 120,00

Jeres pris 85,00

Vinen er fremstillet af 100% Sauvignon Blanc-druer, og den er udelukkende lagret på
ståltanke for at bibeholde sin friske og frugtagtige karakter.
Det er en vin med forbavsende flot karakter, klar, gylden farve, intens duft af flint,
citrus og tropiske frugter, frisk og samtidig fyldig frugtsmag med noter af melon og
citrusfrugt samt syre og mineralitet, som er helt speciel for Klein Constantias terroir.
91 point, James Suckling • 91 point, Vinous • 92 point Greg Sherwood

Pris 125,00

Jeres pris 95,00

Le Grenache Noir 2020

Riesling 2017

Denne vin er produceret af 100% Grenache Noir, der er dyrket i Languedoc-området
i Frankrig.

Vinen er produceret af 100% Riesling-druer, som er dyrket i området Constantia, der
er beliggende i udkanten af Cape Town i Sydafrika.

75% af vinen har været lagret på ståltanke, mens de resterende 25% af vinen har
været lagret 5 måneder på 80% amerikanske og 20% franske egetræsfade.

Det er en elegant hvidvin med flot gyldengrøn farve samt delikat og intens duft
af citrus, blomster og stenfrugter samt en god mineralitet. Vinen har en frisk, men
samtidig cremet, fyldig og yderst elegant smag med noter af citrusfrugt, god syre samt
af en lang og forfriskende eftersmag.

Det er en elegant vin med klar lilla-rød farve samt intens og kompleks frugtduft med
noter af brombær, violer og vanilje. Smagen er velafbalanceret, generøs, blød og
rund med masser af frugt, modne tanniner, et godt syreindhold samt en lang og
behagelig eftersmag.

Pris 120,00

Jeres pris 85,00

Fra Frankrigs “vinlegeplads” Languedoc

Vinen har et flot henlægspotentiale på trods af, at den allerede har et par år på bagen.

Pris 148,00

Jeres pris 110,00

Italienske fristelser...

Yalumba er Australiens ældste familieejede vingård

Sartori - Regolo, Valpolicella Ripasso Superiore 2018

Yalumba - Organic Chardonnay 2019

Denne vin er produceret af druerne Corvina (60%), Corvinone (25%) og Rondinella (15%),
der er dyrket på Sartoris egne vinmarker i Veneto-området. Vinen har været lagret 18-24
måneder på egetræsfade samt minimum 6 måneder på flasken inden frigivelsen.

Vinen, der er fuldt ud organisk certificeret og lavet i en lidt fyldigere stil uden egetræ, byder
på ægte smag af Chardonnay.

En utrolig elegant vin med intens duft med noter af mandel. Fyldig, men samtidig silkeblød
og velafbalanceret smag samt en lang og behagelig eftersmag med et strejf af kirsebær.

Det er en skøn hvidvin med lys strågul farve med et grønligt skær samt frugtduft med noter
af citrus, myrte og ananas samt et strejf af stenfrugter, fersken og melon. Smagen er fyldig
og frugtig med noter af fersken og melon samt et “funky” strejf af karryblade og pesto.

Pris 140,00

Pris 120,00

Jeres pris 100,00

Trerose - Santa Caterina 2018
Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.
100% Sangiovese-druer, der alle er dyrket på vinmarker på Santa Caterina-bakkeskråningerne i
Montepulciano. Vinen har været lagret 1 år på egetræ samt 1 år på flasken inden frigivelsen.
Duften er en eksplosion af røde frugter, kirsebær, ribs, brombær og myrte. Den har en blød
og rund frugtsmag efterfulgt af en let og elegant eftersmag.

Pris 150,00

Jeres pris 110,00

Jeres pris 95,00

Yalumba - Organic Viognier 2021
En organisk certificeret og veganervenlig hvidvin med eksotisk duft og kompleks frugtsmag.
Flot hvidvin med strågul farve med et grønligt skær samt eksotisk duft med noter af kaprifolium,
citrus, abrikos, fersken, cashewnødder og frisk ananas. Smagen er kompleks, lækker og fyldig
med noter af krydderier, citrus og abrikos efterfulgt af en skøn og frisk eftersmag.

Pris 120,00

Jeres pris 95,00

Viberti - Lange Nebbiolo D.O.C. 2020

Yalumba - Organic Shiraz 2019

Denne vin er produceret af 100% Nebbiolo-druer, der er dyrket i Langhe, som er beliggende
i Piemonte-området i det nordlige Italien. Alle druerne er håndplukkede og specielt udvalgt
til denne vin, der har været lagret 1 år på egetræsfade efterfulgt af 1 år på ståltanke.

En organisk certificeret og veganervenlig rødvin med god, saftig frugtsmag og bløde tanniner.

En skøn rødvin med en flot rubinrød farve og delikat frugtduft. Fyldig og intens frugtsmag
med tydeligt strejf af kirsebær, bløde tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.

Skøn rødvin med flot rød farve og et violet skær. Vinen byder på tiltalende duft med noter af
blomster, violer, lavendel, blåbær og blommer samt en mellemfyldig og let krydret frugtsmag,
hvor noterne fra duften fortsætter sammen med et strejf af morbær. Tanninerne er bløde og
runde, mens eftersmagen er lang og saftig.

Pris 160,00

Pris 120,00

Jeres pris 125,00

Jeres pris 95,00

Castello Banfi - Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2016

Yalumba - Barossa GSM, Samuel’s Collection 2017

100% Sangiovese Brunello-druer. 2 år på egetræsfade. Den fantastiske årgang 2016!

Vinen er produceret af druerne Grenache (57%), Shiraz (29%) og Mataro (14%) - også kendt
som Mourvèdre i Frankrig. Alle druerne er dyrket i Barossa i South Australia i Australien.
Vinen er veganervenlig og har været lagret 10 måneder på egetræsfade.

Pragtfuld duft med noter af blommer, kaffe, tobak og krydderier. Vinen har en fyldig, men
samtidig fløjlsblød smag, silkebløde tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.
95 point ved James Suckling • 94 point ved Robert Parker • 92 point i Wine Spectator

Vinen har en saftig frugtsmag med noter af blåbær og et strejf af lakrids, bløde og
afrundede tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.

Pris 360,00

Pris 190,00

Jeres pris 250,00

Jeres pris 145,00

Nicolas Potel
Bourgogne, Frankrig
Nicolas Potel, der blev grundlagt i 1997, har opnået sit gode internationale ry ved at producere en række meget
flotte kvalitetsvine fra et af de smukkeste områder i Bourgogne. Hos Nicolas Potel, hvor man har stor respekt for
druerne, jorden og klimaet, lægger man stor vægt på, at en kvalitetsvin først og fremmest er en naturlig vin.

Bourgogne Chardonnay 2021

Hautes-Côtes de Beaune 2019

Denne hvidvin er produceret af 100% Chardonnay-druer, der er dyrket i Bourgogne i
Frankrig. En del af vinen har været lagret på egetræsfade.

Denne vin er produceret af 100% Pinot Noir-druer, der er dyrket i ca. 300 meters højde
i Côte d’Or i Bourgogne-området i Frankrig.

Det er en flot hvidvin med en gylden farve og et grønligt skær samt en yderst delikat
duft af hvide frugter og blomster med et strejf af citrus. Smagen er frisk og elegant
med noter af frisk citrus og vanilje efterfulgt af en ren og meget behagelig eftersmag.

25% af vinen har været lagret på egetræsfade i 9-10 måneder, mens den resterende del
har været lagret på ståltanke.

Vinen er særdeles velegnet som aperitif samt til retter med fisk, skaldyr, fjerkræ og
svinekød. Den er også perfekt til oste som f.eks. fransk brie, vacherin og comté.

Pris 140,00

Jeres pris 115,00

Det er en elegant vin med en flot rød farve og delikat duft af kirsebær, lakrids og violer.
Fyldig, rund og blød frugtsmag, bløde tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.
Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles velegnet til grillet kød,
simremad som coq au vin og boeuf bourguignon samt camembertost.

Pris 220,00

Jeres pris 175,00

Rully Blanc 2019

Beaune 1er Cru, Les Grèves 2014

Denne hvidvin er produceret af 100% Chardonnay-druer, der er håndplukkede og
dyrket i Bourgogne i Frankrig.

Denne vin er produceret af 100% Pinot Noir-druer, der er dyrket i sand- og stenholdig
jord i den nordlige del af Beaune i Bourgogne-området i Frankrig.

Vinen har været lagret dels på ståltanke og dels på egetræsfade.

Vinen har været lagret på egetræsfade (30% nye).

Det er en skøn hvidvin med en flot gyldengul farve og tiltalende frugtduft med noter
af citrus og hvide blomster. Smagen er blød, rund og frisk, men samtidig fyldig med
et behageligt strejf af ristet brød, citrus, krydderier og egetræ efterfulgt af en lang og
behagelig eftersmag.

Det er en dejlig rødvin med en flot rubinrød farve samt delikat duft af mørke bær med
animalske noter. Smagen er fyldig, men samtidig frisk med masser af frugt samt noter
af kirsebær og jordbær. Vinen har kraftige og velafbalancerede tanniner samt en lang
og frugtig eftersmag.

Pris 275,00

En drikkemoden vin, som stadig har masser af saft og kraft.

Jeres pris 215,00

Pris 280,00

Højt respekteret Bourgogne-hus

Jeres pris 200,00

Taylor’s
Douro, Portugal

Henriques & Henriques
Madeira, Portugal

Firmaet Taylor’s - eller Taylor, Fladgate & Yeatman, som det helt korrekt hedder - er over 325 år gammel. Taylor’s
er et personligt ejet familiefirma, som er fuldstændig uafhængig. Hovedsædet er beliggende i Vila Nova de
Gaia, og man råder over tre vingårde; Quinta de Vargellas, Quinta de Terra Feita og Quinta do Junco.

Historien går tilbage til 1850, hvor vinfirmaet blev grundlagt af João Gonçalves Henriques, efterkommer af en
familie, der slog sig ned i Câmara de Lobos mange år tidligere. Efter hans død lavede hans sønner João Joaquim
og Francisco Eduardo Henriques i 1912 et partnerskab, hvorfra navnet “Henriques & Henriques” stammer.

1 liter

Late Bottled Vintage 2017 - 1 liter

Madeira Malvasia 15 Years Old - 50 cl

Late Bottled Vintage Port fra Taylor’s tappes efter 4-6 år fra høståret.

Denne madeira er produceret ved hjælp af Canteiro-processen, som er en unik
modningsproces, der nu til dags bruges til en række af de dyrere vine lavet af ædle
druer (Sercial, Boal, Verdelho og Malmsey/Malvasia samt Terrantez). Vinene lagres
på egetræsfade stablet i lagerhaller, hvor den blide opvarmning af vinen og træets
indflydelse på vinen giver den vidunderlige karamelsmag til Madeira-vinene.

Til denne Late Bottled Vintage port er der udelukkende brugt nogle af de bedste druer
fra Dourodalen, og vinen har været lagret på store egetræsfade.
Det er en elegant portvin med en dyb rubinrød farve samt intens og velafbalanceret
frugtduft med noter af solbær. Den har en fyldig og kompleks, men samtidig blød,
rund og saftig frugtsmag af saftige solbær, hindbær, abrikos og karry samt et strejf af
mynte, vilde urter, krydderier og cedertræ. Denne portvin byder desuden på intense
og velintegrerede tanniner, god syre samt en lang og behagelig eftersmag.

Pris 158,00

Jeres pris 115,00

50 cl

Denne madeira er produceret af 100% Malvasia-druer og har været lagret minimum
15 år på egetræsfade ved hjælp af Canteiro-processen.
Det er en madeira med flot en klar ravgul farve med et gyldent skær og delikat duft af
tørrede frugter, nødder, marmelade og egetræ. Lækker smag af nødder og honning.
Den er blød, fyldig, velafbalanceret og kompleks med god krop, perfekt balance samt
en lang og bahagelig eftersmag.

Pris 315,00

Jeres pris 250,00

10 Year Old Tawny Port

Madeira Verdelho 2007, Single Vineyard QG

Denne 10 års portvin er et blend af udvalgte portvine, som gennemsnitligt har været
lagret på egetræsfade i 10 år.

Druerne til denne enkeltmarks-madeira er udelukkende dyrket på Henriques og
Henriques’ største vinmark, Quinta Grande, som ligger på den portugisiske ø Madeira.
Druerne er dyrket i vulkansk jordbund i et bjerrigt område med subtroprisk klima
med milde vintre samt varme og fugtige somre, hvor der kun er meget små udsving i
temperaturerne.

Det er en utrolig elegant portvin med flot dybrød farve samt delikat og intens duft af
modne frugter, chokolade og egetræ. Den har en blød og rund frugtsmag samt en
lang og behagelig eftersmag.
•
•
•
•

90 point ved Robert Parker
90 point og “Fremragende” i Din Vin Guide
5 stjerner i Nordjyske Stiftstidende
5 stjerner på www.vinavisen.dk

Pris 208,00 Jeres pris 150,00
			Magnum 300,00

Denne Single Vineyard Madeira er produceret af 100% Verdelho-druer og har været
lagret ca. 15 år på egetræsfade.
Det er en utrolig elegant madeira med fremragende syre og delikat, aromatisk duft af
muskatnød. Smagen er lækker med noter af kandiseret appelsinskal og passionsfrugt
efterfulgt af en blød og behagelig eftersmag med et blidt strejf af ingefær.
•

Grand Gold ved Mondial des Vins Extremes 2021

Pris 398,00

Jeres pris 300,00

Prisoversigt
Produkt

Pris

Jeres pris

Doyard Mahé - Champagne Carte d’Or Empreinte

289,00

244,00

Korrell - First Bottle 2020

120,00

95,00

Korrell - Grauer Burgunder 2020

125,00

100,00

Korrell - Riesling Von den Grossen Lagen 2019

238,00

185,00

Korrell - Riesling Paradies 2018

278,00

215,00

L’Artisan - Le Chardonnay 2020

120,00

85,00

L’Artisan - Le Grenache Noir 2020

120,00

85,00

Klein Constantia - Sauvignon Blanc 2020

125,00

95,00

Klein Constantia - Riesling 2017

148,00

110,00

Sartori - Regolo, Valpolicella Ripasso Superiore 2018

140,00

100,00

Trerose - Santa Caterina 2018

150,00

110,00

Viberti - Lange Nebbiolo D.O.C. 2020

160,00

125,00

Castello Banfi - Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2016

360,00

250,00

Yalumba - Organic Chardonnay 2019

120,00

95,00

Yalumba - Organic Viognier 2021

120,00

95,00

Yalumba - Organic Shiraz 2019

120,00

95,00

Yalumba - Barossa GSM, Samuel’s Collection 2018

190,00

145,00

Nicolas Potel - Bourgogne Chardonnay 2021

140,00

115,00

Nicolas Potel - Rully Blanc 2019

280,00

225,00

Nicolas Potel - Hautes-Côtes de Beaune 2019

220,00

175,00

Nicolas Potel - Beaune 1er Cru, Les Grèves 2014

280,00

200,00

Taylor’s - Late Bottled Vintage 2017 - 1 liter

158,00

115,00

Taylor’s - 10 Year Old Tawny Port

208,00

150,00

Henriques & Henriques - Madeira Malvasia 15 Years Old - 50 cl

315,00

250,00

Henriques & Henriques - Verdelho 2007, Single Vineyard QG

398,00

300,00

Levering direkte til din privatadresse:
Fragtfrit ved køb af min. 12 flasker.
Kr. 95 inkl. moms ved køb af 1-11 flasker.

BEST SELECTION VEST
Salgskonsulent & Sommelier
Rico Jørgensen
rix@bestselection.dk
Tlf. 40 50 41 14

Alle priser er i kr. pr. flaske inkl. moms.
Vi tager forbehold for trykfejl, årgangs-, udstyrs,- prisændringer.
Tilbuddene gælder t.o.m. 31. januar 2023 eller når nye tilbud starter.

BEST SELECTION ØST
Salgskonsulent
Thomas Kyhl Hansen
tkh@bestselection.dk
Tlf. 61 44 25 54

