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Kära Golfvänner,
Kan inte låta bli att skriva ett par rader från ett soligt och varmt Aix
les bains.
Det finns något, förutom golfen och god mat som jag verkligen går
igång på och det är VIN.
Nu i dagarna öppnar det stora varuhuset LeClerc grindarna till årets
Foire aux vins, Dvs stora vinmässan. Här går det verkligen att fynda
och det är just det vi gör! De gäster som kör egen bil ner till Aix les
baines, hjälper jag mycket gärna att hitta bra prisvärda viner.
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Dessa viner ligger på ca halva priset i förhållande till systembolaget
hemma i Emmaboda. Ofta en bra bit under det! Denna lilla tjänst gör
jag för att få dig som gäst ännu nöjdare och inget annat. Passa på du
också! Nästa resa hit bli till våren i början av april. Då kommer jag
vara till din tjänst.

https://minutemailer.com/u/activity/37734e24eccb531dbc2128dd634ddec8/edit

1/5

2017-10-05

Skriv epost — Minutemailer

CHAMPAGNE 16 - 23 september
Resan till Champagne för ett par veckor sedan blev som året innan en
lyckad historia. Vi har fått härlig respons i form av tack mail och
telefonsamtal och det känns riktigt bra! Även här var det ett gäng
som bilade ner till Reims där vi alltid bor och här kunde gästerna fylla
upp bilen med prisvärda champagner.

COSTA BRAVA 15 oktober - 5 november
Vill även påminna om vår upplevelse Costa Brava i norra Spanien.
Den 15 oktober och tre veckor framåt är jag på plats. Även här har du
möjlighet med min passion för vin, få den guidningen om att hitta
prisvärda viner. Då jag under åren odlat en mycket god relation till
den lokale vingrossisten, så skall vi nog även här göra ett & annat
fynd.
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SYDAFRIKA - STELLENBOSCH 20 januari - 3 februari 2018
Och varför inte göra slag i saken och åka med mig till Sydafrika i
slutet av januari/ februari. Verkligen ett fullspäckat program där allt
ingår. Här kan du med glädje skicka hem det vin du handlat och
provat på plats. Leveransen sker från dörr till dörr och alla konstiga
skatter ingår dvs helt grönt för våra svenska regler. Man vill ju inte
fuska, puh….

Hjärtligt välkomna till en resebyrå som hela tiden försöker ligga ett
steg före och få dig som gäst 110 % nöjd, först då är även vi på
Kullenberg Golf nöjda!
Varma hälsningar
Henrik & Jerker

VINTIPS!
https://minutemailer.com/u/activity/37734e24eccb531dbc2128dd634ddec8/edit

3/5

2017-10-05

Skriv epost — Minutemailer

Vit vin från Alsace
Vinet heter Hugel Gentil 2015
har nr 2108 och kostar 115:Druvig smak med inslag av
päron, melon, persika och
citrusskal. Serveras vid cirka
8°C.
Perfekt vin till höstens musslor
eller varför inte innan maten.
Mums!

HUGEL GENTIL 2015

Nästa vin är ett rött säkert kort
från Rhonedalen.
Vinet heter Cotes-du-Rhone
2013 och producenten heter
Guigal som är känd i hela vin
världen.
Vinet har nr 2011 och kostar
även detta 115:Ett kryddigt och mustigt vin
som passar till lamm- eller
nötkött och gärna då till grytor
och stekar eller varför inte till
smålänska isterband med
gräddstuvad potatis!

CÓTES du RHONE

Kullenberg Golf AB, Birger Jarlsgatan 53, 111 45, Stockholm, Sverige
www.kullenberggolf.se
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