Tilbud til Børsens online smagning med Peter Sisseck
Den 9. maj kl. 15.00 afholder Dagbladet Børsen en online vinsmagning med
Peter Sisseck, hvor der smages den senest frigivne årgang af Flor de Pingus
og Château Rocheyron dvs. 2017-årgangen, der i Europa generelt er kende
tegnet ved lave høstudbytter grundet frost ultimo april. Produktionen af Flor
de Pingus 2017 var ca. 47 % af en normal høst og på Château Rocheyron var
høstudbyttet i 2017 ca. 30 % lavere end normalt.
Da vi sædvanligvis sælger 90 % af allokationen til Danmark i forsalg har vi
derfor et ekstra begrænset lager tilbage af 2017-årgangen, men det er den eneste
årgang vi har mulighed for at tilbyde lidt af i anledningen af online smagningen
– de resterende flasker i ældre årgange er reserveret til smagninger og middage
med Peter Sissecks deltagelse.

Desuden smages La Fleur de Rocheyron 2015, Saint-Emilion Grand Cru
som hjemkommer ultimo maj efter frigivelsen.
I ventetiden tilbydes:

Normalpris: kr. 396,- / kr. 495,- excl. / incl. moms / fl.
6 flasker tilbydes til kr. 1.576,- excl. moms / kr. 1.970,- incl. moms og fragtfri
levering sammen med de øvrige 2 vine.
Supplerende kan tilbydes kasser à 6 flasker af La Fleur de Rocheyron i årgangene
2010 og 2012 på samme vilkår.

Normalpris: kr. 760,- / kr. 950,- excl. / incl. moms / fl.

La Fleur de Rocheyron sælges ikke i forsalg, som Peter Sissecks øvrige vine, men
frigives ca. 5 år efter høsten.
Tirsdag den 5. maj testes Zoom-funktionaliteten med Peter Sisseck og efter
følgende udsender vi en nyhedsmail med adgangslink til online smagningen.
Tilmelding til nyhedsmailen kan ske via dette LINK
Se restforsalgstilbud på 2018-årgangen HER

Normalpris: kr. 760,- / kr. 950,- excl. / incl. moms / fl..

To kasser à 6 flasker af begge vine, i alt 12 flasker, tilbydes til:
kr. 6.840,- excl. moms / kr. 8.550,- incl. moms og fragtfri levering.
Køb af færre end 12 flasker tilbydes i forholdet 1:1 med 20 % rabat
v/ afhentning eller med fragtgebyr 195,- kr, incl. moms.
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