
 

 

 

Hos os køber du kvalitetsvine, direkte fra små producenter, primært fra Veneto området i Norditalien.  

Vi importerer vores vine direkte fra producenterne. Dette sikrer dig gode vine til fornuftige priser.  

Produktionen på de enkelte vingårde er lav og der høstes udelukkende pr. håndkraft, hvilket sikrer, at kun 

de bedste druer bliver brugt i produktionen.  

Flere vine har opnået fine priser gennem tiden. Bl.a. blev Leone Zardini Amarone 2005 årgangen kåret til 

Europa's bedste rødvin i 2012 af Mundus Vini. 

Fordi vi handler med små producenter, risikere vi at enkelte vine er udsolgt og derfor ikke kan skaffes før 

næste produktion er klar. 

Ved afhentning kan man købe 1 flaske ad gangen. 

Ved forsendelse skal man købe hele kasser á 6 stk. - Ved køb af 6 stk. gives 10% rabat. 

 

Vi har fået eneforhandlingen af italienske kvalitetsøl fra Piedmonte.  

Det er en ufiltret ale med en fantastisk god smag. Der findes 6 varianter der spænder fra 4,9% til 7,8% 

  

Vi har ingen dankort terminal; men vi kan modtage via Swipp og MobilPay 

 

Vores sortiment på www.venetovine.dk SPAR 10 % ved køb i hele kasser.

 

 

  

http://www.venetovine.dk/


På dagen vil vi have vores øl samt udvalgte vine med til en god pris 

VIN - Tilbud i dag 

1 Pietro Zardini Rosignol Rosso (normalpris 130,- kr.) 100,- 

2 Austero IGT Veronese Corvina (normalpris 105,- kr.) 90,- 

ØL (priser inkl. Pant) - Tilbud i dag 

4 AnimA Anastasia 33 cl.  22,- 

5 AnimA Cleopatra 33 cl.  22,- 

6 AnimA Leonardo 33 cl.  22,- 

7 AnimA Newton 33 cl.  22,- 

8 AnimA Mozart 33 cl.  22,- 

9 AnimA Dante 33 cl.  22,- 

 Anima 50 cl. 40,- 

 Anima 75 cl. 52,- 

 AnimA mixkasse 33 cl - 6 stk. (normalpris 155,- kr.) 120,- 

 AnimA mixkasse 33 cl - 24 stk. (normalpris 622,- kr.) 480,- 

 AnimA mixkasse 50 cl - 6 stk. (normalpris 260,- kr.) 220,- 

 AnimA mixkasse 50 cl - 12 stk. (normalpris 520,- kr.) 460,- 

 AnimA mixkasse 75 cl - 6 stk. (normalpris 350,- kr.) 300,- 

 

 


