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Jul 8 - Gin og Øl - Gavekasse
Den perfekte julegave til medarbejdere, familie eller venner som elsker specialøl.
1 fl. Elg Gin no.1 500 ml.
1 pose chips med havsalt fra Burts.
1 fl. Bagbord fra Nibe Bryghus. En klassisk pilsner med ekstra humle. 5% 0,5 L
1 fl. Drachmann fra Skagen Bryghus. En gylden og frisk pilsner. 5% 0,5 L
1 fl. Vælterpeter fra Skagen Bryghus. Dobbeltbock, sød, cremet og karftig. 7,5% 0,5 L
1 fl. Sort Sol fra Grauballe Bryghus. En Stout med en sødlig smag af mørke malte. 6,5% 0,5L
1 fl. Amber hildegard Biere fra franske Page 24 - Ambree. Autentisk ravfarvet øl, Den er lavet af råvarer
udelukkende fra Nord-Pas de Calais. 6,9% 0,75 L
2 dåser Folkington´s Tonic Water 150 ml
2 dåser Folkington´s English Garden 150 ml
1 dåse Folkington's Rhubarb & Apple 250 ml

Vi pakker flot ind
Denne gave leveres I vores specialdesignet gavekasse i flot holdbart design. De 4 indlæg laver en fin
opdeling og yder optimal beskyttelse til produkterne.
Gavekassens mål: 52 x 48 x 10 cm
Giv gavekassen et ekstra touch med et flot omslag. Design efter dine ønsker.
Minimum bestilling på 50 stk. Inkl. opsætning, opstart og labels 20,- pr stk. Kontakt os for bestilling.
Vil du sende en lille hilsen med?
Vi ligger et kort med helt gratis.

Sådan gør du:
I checkout skal du vinge af i feltet "stil ved døren" - så kan fragtmanden stille din gave hos modtageren
selvom vedkommende ikke er hjemme.
Kommentarfeltet kommer nu til syne – hvor du kan indtaste en lille hilsen.
Vi sørger for at skrive din hilsen ned på et kort og vedlægger det i gavekassen ganske gratis.
Ved bestilling af mere end 1 gavekasse kontakt din lokale vinkonsulent.
Gå til kontakt her
Glud Vin - Nikkelvej 1 - 8900 Randers - tlf: 87100305 - info@gludvin.dk - www.gludvin.dk

Udvalget kan varierer efter varesortiment og sæsonudsving.

Glud Vin - Nikkelvej 1 - 8900 Randers - tlf: 87100305 - info@gludvin.dk - www.gludvin.dk

