Nu kan Du beställa Villa Sandahl på Systembolaget !
Till privatpersoner kan vi nu erbjuda:
Leverans i Lund och Värnamo
Vi levererar valfritt antal flaskor (även enstaka) från
Systembolaget i Värnamo (butik 0605) och från
Systembolaget vid Mårtenstorget i Lund (butik 1255). I
dessa två butiker ska du använda nedan inom parentes
angivna artikelnummer.

Leverans i Skåne och Småland
Vi garanterar att leverera i obrutna lådor om sex
flaskor utan extra fraktkostnader till Systembutiker i
båda landskapen. Utanför Lund och Värnamo använder
vi Systembolagets privatimport. Vi har gjort en
blankett som du enkelt skriver ut, fyller i vid de röda
kryssen och lämnar till din Systembutik.

Leverans i Sverige

Vi kan tyvärr inte garantera leverans av mindre partier
till avlägsna landsändar utan att debitera frakt. Innan
du slutgiltigt godkänner beställningen från
Systembolaget ser du på slutpriset per butelj om frakt
är pålagt. Du använder samma blankett som ovan.

Priserna per butelj är:
2004 Rhine Riesling Pinot Gris,
- Vitt, torrt, 750 ml (88700-01) .………....... 79 SEK

2004 Late Harvest Barrique Pinot Gris,
- Vitt, halvsött, 500 ml (88748-02) …… 89 SEK
Restauranter med utskänkningstillstånd ber vi kontakta
oss för priser och eventuella frakt-kostnader.

Har du frågor så kontakta gärna
Gunnel Sandahl
0708 - 152538
gunnel@sandahlconsulting.se
Christer Sandahl
0733 – 736128
christer@sandahls.com
Thord Sandahl
0733 – 736010
thord@sandahlsbolagen.se
Till vänster: 2004 Late Harvest Barrique Pinot Gris
Till höger:
2004 Rhine Riesling Pinot Gris
OBS, båda vinerna är vita men glas och storlek skiljer

För mer information se: www.villasandahl.com

Vi har årets superfyndviner !
Våra grunder för att nå hög kvalitet:
- Gammal vingård med klassiska druvsorter
- Lågt skördeuttag och sen skörd
- Modern och rik vinifikation med varsam hand

Vinerna är gjorda uteslutande på druvor från
"Zsuzsannas Vingård" som innehas och kultiveras av
"Villa Sandahl Kft". Vingården ligger med perfekt
lutning i söderläge på vinberget Badacsony. Detta
område är Ungerns bästa vitvinsområde utanför Tokaj.
Vinerna från årgång 2004 har tillverkats av lokala
underleverantörer efter specifikation från Villa Sandahl.
Villa Sandahl är för närvarande under snabb
uppbyggnad och kommande årgångar ska produceras
på egna anläggningar. Vårt vin buteljerades i Ungern
under sommaren och har importerats till Sverige av
Sandahl Consulting AB.

Vi har gjort en massa jämförande provningar mot
andra likvärdiga viner i Systembolagets sortiment. Våra
viner vinner alltid mot viner inom samma prisgrupp och
vi blir inte slagna förrän motståndarna kostar en bit
över 100 SEK. Vi säljer alltså vinerna för billigt, så
passa på att beställa medan vi är okända !
Och till sist en utmaning: Kan du hitta ett vitt vin på
systembolaget med pris under 100 SEK som slår något
av våra viner i doft och smak. Sänd oss i så fall ett
email, så lovar vi att uppmärksamma dina bedrifter i
nästa nyhetsblad.

