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SVIMLENDE BLACK FRIDAY TILBUD
- eksklusivt for vore nyhedsbrev-læsere!

Fra i dag og indtil og med på fredag d. 26/11-2021 får I, vore kære nyhedsbrev-læsere, forskud
på glæderne før alle andre. Vi har nøje udvalgt en række lækre produkter, som vi prismæssigt
har presset helt i bund. Nogle af vinene har vi i ganske begrænset mængde, så tøv ikke for
længe.
Du skal blot sende os en mail med din bestilling til ach@nordjysk-vinimport.dk. OBS: Alle priser
er ekskl. levering. Efter at vi har bekræftet ordren, kan betaling foregå via MobilePay 26703.

Quinta dos Mattos 10 års Tawny portvin
Fra den lille familie-producent, som også
står bag mærket Valriz.
"Rødvinsfarvet med mørk-gyldenbrunt
skær. Duften er af tørrede frugter, deriblandt
mandler og let hasselnød, krydderier og
vanilje. God balance og volume i munden,
samt smag af krydderier og tørrede frugter."
Eksklusivt BLACK FRIDAY tilbud:
KUN 99 kr (50cl) - SPAR hele 32%.
Så længe lager haves. Begrænset antal.

Quinta dos Mattos 20 års Tawny portvin
Fra den lille familie-producent, som også
står bag mærket Valriz.
"Farven er mørk gyldenbrun med et rødligt
skær. Lagringen på kastanjetræfade er
tydelig i duften med bl.a. vanilje og en smule
hasselnød. Sød og velbalanceret i smagen,
og med lang eftersmag."
Eksklusivt BLACK FRIDAY tilbud:
KUN 179 kr (50cl) - SPAR hele 31%.
Så længe lager haves. Begrænset antal.

Quinta dos Mattos 30 års Tawny portvin
Fra den lille familie-producent, som også
står bag mærket Valriz.
"Farven er flot klar, lys og gylden. Duften er
lækker valnød, hasselnød og en smule
vanilje. Den er fed og sød i smagen igen
med vanilje og valnød med meget lang
eftersmag."
Eksklusivt BLACK FRIDAY tilbud:
KUN 329 kr (50cl) - SPAR hele 31%.
Så længe lager haves. Begrænset antal.

Quinta dos Mattos +40 års Tawny portvin
Fra den lille familie-producent, som også
står bag mærket Valriz.
"Farven er gyldenbrun med grønlig kant.
Intens duft af tørrede frugter, især valnød.
Uovertruffen harmoni i smagen med god
syre. Lang og vedvarende eftersmag."
Eksklusivt BLACK FRIDAY tilbud:
KUN 489 kr (50cl) - SPAR hele 30%.
Så længe lager haves. Begrænset antal.

Quinta dos Mattos 100 år af Tawny
portvin
Fra den lille familie-producent, som også
står bag mærket Valriz.
Du får 1 flaske (50cl) 10 års, 20 års, 30 års
og +40 års Tawny portvin. I alt 2 liter lækker
Tawny portvin.
Eksklusivt BLACK FRIDAY tilbud:
KUN 999 kr - SPAR hele 37%.

Så længe lager haves. Begrænset antal.

Messias Vintage 2018 portvin
"Intens rubinrød farve med lilla skær. En
elegant og intens duft af mørke bær med
noter af blomster, balsamico og urter. I
munden har den stor intensitet og struktur,
med modne tanniner og en god syre. En vin
med lang eftersmag."
OBS: Producenten har ved en fejl leveret
nogle flasker af denne Vintage 2018 med
den såkaldte T-prop i stedet for den normale
korkprop, som er yderst vigtig i forhold til
ældningen på flaske over en længere
årrække. Derfor har vi fået disse flasker til
en brøkdel af prisen, da T-proppen ikke er
ideel til langtids-opbevaring. Ved køb af
denne vin anbefaler vi derfor, at den nydes
ung indenfor de næste par år. Det kunne
f.eks. være til en dejlig peberbøf.
Eksklusivt BLACK FRIDAY tilbud:
KUN 249 kr (75cl) - SPAR hele 51%.
Så længe lager haves. Begrænset antal.

Quinta do Gradil brut nature 2014
mousserende vin
Flaskelagret og moden brut nature bobler
lavet på Champagne-metoden.
"Klar, med fine bobler og en let gullig farve.
Den har en delikat syrlighed og en fløjlsagtig
smag, kombineret i en frisk sødme."
Eksklusivt BLACK FRIDAY tilbud:
KUN 239 kr for 3x75cl - SPAR hele 38%.

Så længe lager haves. Begrænset antal.

Deu-La-Deu Alvarinho 2019 hvidvin fra
Vinho Verde-regionen
"Klar citrus-farve. Frugtig karakter med
aromaer af især fersken og abrikos, med
strejf af ananas og passionsfrugt, samt
blomster såsom appelsinblomst. God frugt i
smagen, velbalanceret og tør. Lang
eftersmag."
Perfekt til bl.a. sushi. OBS: ½-flaske.
91 points af Wine Enthusiast (USA)
2020. Guld ved Catavinum World Wine &
Spirits Competition 2021. 3,9 (af 5) stjerner
på Vivino 2021.
Eksklusivt BLACK FRIDAY tilbud:
KUN 235 kr for 6x375ml - SPAR hele 40%.
Så længe lager haves. Begrænset antal.

MØD OS TIL GAMMELDAGS JUL PÅ VOERGAARD SLOT

Vi ser frem til to hyggelige weekender på Voergaard Slot i Dronninglund i forbindelse med det
traditionelle julemarked. Vi kommer med en masse lækkerier til den kommende højtid,
deriblandt en række flotte vingaver og selvfølgelig smagsprøver på julens og nytårets oplagte

vine.
Gem et billede af ovenstående flyer på din mobil, hvorved du får rabat både på
indgangsbilletten samt 10% på alle vore medbragte varer. På glædeligt gensyn på Voergaard!

SIDSTE CHANCE FOR EN PORTVINSJULEKALENDER....
kun en lille håndfuld tilbage af hver!

PORTVINSJULEKALENDER 2021 - DEN KLASSISKE

Nordjysk Vinimport og Vin-gaven har hermed for 5. år i træk igangsat salget af årets
Portvinsjulekalender. Kalenderen, som var den første på markedet i 2017, videreudvikles
og forbedres år for år og sælges udelukkende i vin- og specialbutikker landet over.
Denne julekalender bør - i al beskedenhed - stå på ønskesedlen hos alle portvinsglade
mennesker og dem som gerne vil lære mere om denne vidunderlige drik fra Portugal.
5. udgave af den mest varierede portvinsjulekalender på markedet!
•

24 forskellige portvine med en gennemsnitsalder på over 12 år.

•

16 portvinsvarianter: White, White Reserve, 10 års Dry White, 10 års White, White
Colheita, Rosé, Ruby, Ruby Reserve, Late Bottled Vintage, Vintage, Tawny, Tawny
Reserve, 10 års Tawny, 20 års Tawny, 40 års Tawny og Tawny Colheita.

•

5 Colheita´er fra 00, 80 og 70´erne. 5 LBV´er fra top-årgangene 2015, 2016 og
2017.

•

Flere verdens-præmierer i miniature-format og et par helt eksklusive til denne
kalender.

•

7 anerkendte portvinsmærker: Borges, Cruz, Dalva, Dow´s, Martha´s, Messias og
Vista Alegre.

•

5 cl. portvin bag hver låge i glasflaske og med IVDP´s garantiforsegling.

•

Produceret i begrænset oplag!

Følg afsløringen af dagens låge i julekalenderen med information om bl.a. producenten,
portvinstypen, sanseindtrykkene, opbevaring, servering, samt gastronomiske forslag
på hjemmesiden, samt på Facebook og Instagram.
Vi tilbyder den klassiske Portvinsjulekalender 2021 til kun 599 kr inkl. gratis levering eller
en gave ved selvafhentning.
Bestil den her: nordjysk-vinimport.dk/vare/portvinsjulekalender-2021/

PORTVINSJULEKALENDER 2021 - DEN NYE LUKSUS-UDGAVE

Som noget helt nyt i år tilbydes nu også en Luksus-udgave til dem, som ønsker portvin på
et endnu højere niveau.
Den mest varierede portvinsjulekalender på markedet!

•

24 forskellige portvine med en gennemsnitsalder på over 21 år.

•

13 portvinsvarianter: 10 års Dry White, 10 års White, White Colheita, 20 års White,
30 års White, 40 års White, Late Bottled Vintage, Vintage, 10 års Tawny, 20 års
Tawny, 30 års Tawny, 40 års Tawny og Tawny Colheita.

•

8 Colheita´er fra 00, 80, 70, 60 og 50´erne. 6 LBV´er fra top-årgangene 2015, 2016
og 2017.

•

Flere verdens-præmierer i miniature-format og et par helt eksklusive til denne
kalender.

•

8 anerkendte portvinsmærker: Borges, Cruz, Dalva, Dow´s, Kopke, Martha´s,
Messias og Vista Alegre.

•

5 cl. portvin bag hver låge i glasflaske og med IVDP´s garantiforsegling.

•

Produceret i MEGET begrænset oplag!

Følg afsløringen af dagens låge i julekalenderen med information om bl.a. producenten,
portvinstypen, sanseindtrykkene, opbevaring, servering, samt gastronomiske forslag
på hjemmesiden, samt på Facebook og Instagram.
Vi tilbyder Luksus Portvinsjulekalender 2021 til kun 1.199 kr inkl. gratis levering eller en
gave ved selvafhentning.
Bestil den her: nordjysk-vinimport.dk/vare/luksus-portvinsjulekalender-2021/

KOMMENDE ARRANGEMENTER
26-28.11.2021
Gammeldags Jul på Voergaard Slot, Dronninglund - https://www.voergaardslot.dk/jul-paaslottet/
04-05.12.2021
Gammeldags Jul på Voergaard Slot, Dronninglund - https://www.voergaardslot.dk/jul-paaslottet/
05.02.2022
Aarhus Portvinsdag, Centralværkstedet - http://aarhusportvinsdag.dk/
05.03.2022
Portvinsmessen, Roskilde Kongrescenter - http://www.portvinsmessen.dk/
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