Julen 2015
Schyhh: Så er det atter blevet tid til at tænke
på julegaver til kunder, forretningsforbindelser
og medarbejdere.

Den bedste gave,
det er den, du giver!
Hos Dronninggaard Vinimport sætter vi en ære i at sørge for årets personale– eller
kundegave på en sådan måde, at det er nemt for jer og samtidig en glædelig oplevelse for
modtageren.
Igen i år satser vi på det enkle, det delikate og det fristende – det som vækker
opmærksomhed. Samtidig kan vi selvfølgelig som altid levere vingaver efter ønske, måske
kombineret med nogle af de mange lækkerier vi nævner her i vores lille julekatalog.

Vi har mange muligheder for at finde den helt rigtige indpakning til din julegave. Vi har et utal
af forskellige gavekartoner i mange forskellige farver, former og størrelser samt mange
forskellige trækasser – både med og uden låg med dit firmas logo. Hvis I har andre ønsker, er
vi klar til at tage udfordringen op.
Vi har ca. 300 forskellige vine på lager, hvoraf vi selv importerer langt de fleste. Disse vine
kan altså kun købes hos os, og det giver os desuden den fordel, at vi selv personligt er i
kontakt med de vinbønder, vi handler med og derfor kender til deres marker og
produktionsfilosofi. Endvidere kan vi sælge vinene uden fordyrende mellemled. Vil I vide mere
om de enkelte vine, er i altid meget velkomne til at kontakte os, eller vi kan henvise til vores
hjemmeside: www.dronninggaard-vin.dk hvor alle vinene er grundigt beskrevet.
Vi håber meget dette har vakt jeres interesse og glæder os til at lave dette års julegave for
jer. Fra mandag den 9. november og frem til jul kan I i vores udstillingslokale se de mange
muligheder og smage de vine, der passer til.

Alle priser er inklusive moms.
Ret til prisændringer forbeholdes.

Dronninggaard Vinimport
Kratbjerg 203 B
3480 Fredensborg
Tlf.: 48 48 80 11

E-mail: ordre@dronninggaard-vin.dk

Indhold:
Sektion 1: ”Den gode middag”

side 3

Sektion 2: ”Den Indbydende”

side 4

Sektion 3: ”Den helt individuelle”

side 13

Sektion 4: ”Emballage”

side 14

2

”Den gode middag”
”Den ekstra gode middag.”
Den perfekte gave til den fortravlede familie. Vi har traditionen tro fået Bolette fra
Restauration Bolettes Gæstebud i Humlebæk til at levere opskrifterne til en herlig
(og lidt anderledes) julemenu og / eller en utrolig lækker nytårsmenu. Vi har lavet
vinforslag, der passer til menuerne. Når madindkøbene er klaret, er alt parat til den
store aften.
500 kr. eller 900 kr. for 6 flasker inkl. gavekarton, vinbeskrivelser
og opskrifter fra ”Bolettes Gæstebud” i Humlebæk.
Hver kasse er sat sammen, så der er 1 flaske til velkomst, 1 flaske hvidvin til
forretten, 3 flasker rødvin til hovedretten samt en enkelt flaske dessertvin. Skulle
der være behov for flere flasker, klarer vi også det.
Det er så enkelt som det kan være!
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”Den indbydende”
Mange produkter er i dag fyldt med mange forskellige farvestoffer og
tilsætningsstoffer og samtidig er de desværre lavet uden respekt hverken for
omgivelserne eller for kommende kunder. Vi har igen udvalgt en lang række
produkter, der netop er karakteristiske, fordi de lever op til de krav, mennesker, der
passer på sig selv og omgivelserne, stiller.
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Øl







Menabrea: Italienske øl fra Piemonte
Christmas, Amber, Blonde, Strong & Strong Ale (66 cl.)

33, -

Brasserie du Mont Blanc: Fransk øl lavet på gletcher-vand
La Rousse, La Blonde, La Blanche og den nye juleøl (75 cl.)
Brasserie du Mont Blanc: Juleøl på kæmpeflaske, 3 liter
Westbeer, Saint Mungo Lager skotsk øl (33 cl.)
Wintervrund, Belgisk Ale fra Holland (30 cl.)

65, 375, 20, 18, -
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Chokolade etc.
Jota chokolade
Christian Bahrs virksomhed Jota Chokolade har eksisteret siden slutningen af
30erne og det er med stolthed og respekt for de gamle håndværksmæssige
traditioner, at Christian Bahr har ført de gode opskrifter på håndlavet
chokolade videre.
De er Bahr – det bedre!






Håndlavet luksuschokolade 200 gr.
Håndlavet luksuschokolade 425 gr.
Håndlavet nougat-marcipan juletræ 130 gr.
Kæmpe mandelbrød 175 gr.

134, 260, 95?, 75?, -

Konnerup Chokolade
Med et hjerte, der banker for store smagsoplevelser, enkle råvarer og
uovertruffen kvalitet, er Konnerup & Co. et chocolaterie ud over det
sædvanlige.
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Konnerup Sort 14 stk. 140 gr.
Konnerup Mandeldrageer 100 gr. (flere varianter)
Konnerup lakrids, klassisk, choko og salmiak 120 gr.
Konnerup Vingummi 120 gr.

115, 44, 37, 28, -

Karamelkompagniet – fuldstændig uimodståelige!
Karamel Kompagniets karameller er lige så lækre og udsøgte som en håndtaske fra
Hérmes eller et automatisk ur fra Schweiz: Det er ægte håndværk, lavet efter
historiske traditioner, med sans for hver en detalje, og præget af passion for kvalitet..
Karamel Kompagniet er blandt de ganske få i hele Europa, der fremstiller ægte bløde
karameller, og det er der en enkel forklaring på: Det er meget sværere end de hårde.
Bløde karameller er en levende masse, der kræver stor erfaring og omhyggelighed, for
lige så fantastisk som de smager, lige så sarte og skrøbelige er de at arbejde med.
Bløde karameller er en blanding af videnskab og intuition. Man skal vide, præcis hvordan
den kemiske sammensætning er for de forskellige sukkerarter. Fordi bløde karameller er
så svære at fremstille, og fordi de kræver så stor ekspertise og omhyggelighed, er de
en sjælden delikatesse for feinschmeckere.
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Slentre-bar flere varianter
Karameller i æsker – 100 gr.
Karameller i æsker ”Merry Christmas” 174 gr.
Karameller i æsker, juleblanding, lakrids, salt 350 gr.
Karameller i dåser, 330 gr. – flere varianter
Lakrids grammofonplade, sød og salt lakrids, 1 meter
Sukkerfri bolcher i poser 150 gr. Flere varianter.
Bolcher i glas, 350 gr. Flere varianter.

Kaffe
 Malede kaffebønner i dåse 250 gr.
Diverse
 Green & Black Chokolade
70 % Cacao, Flødemandel eller Bitter ingefær
 Chokoladetrøfler 200 gr.
 Cantuccini Mandorle 100 gr.
 Hollandse drops 250 gr.
 Lakridskonfekt 250 gr.
 Fransk Nougat i pose 100 gr.
 Fransk nougat med chokolade i pose 100 gr.
 Brændte mandler, 125/500 gr.
(standard, lakrids eller cappuccino)
 150 gr. Letsaltede spanske mandler

30, 49, 79, 130 ,160, 40, 60, 150, -

59, -

42, 43, 16, 35, 35, 35, 35, 33/122, 38, -
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300 gr. Pistacienødder
Vanillestang fra Vanillemanden
Økologisk Pesto med frisk basilikum 170 gr. Redoro
Økologisk olivencreme – grøn eller sort 170 gr. Redoro
Økologisk artiskokcreme 170 gr. Redoro
Grønne Oliven 200 gr.
Super olivenolie Novello, 500 ml.
Hafi marmelade – økologisk – flere vaianter
(vilde skovbær, rabarber og ingefær)
Fettuccine – Bønnepasta 200 gr.

68, 65, 50, 42, 43, 30, 150, 48, 29, -

9







Novello Olivenolie 2014, 500 ml.
Balsamico Dulcagrum, Økologisk 250 ml./500 ml.
Balsamico hvid 100 ml.
Balsamico Crema 100 ml.
Bornholmersennep stærk 300 gr.

150, 33, -/49, 67, 67, 30, -
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Bornholmersennep dild 300 gr.
Confit de Canard, 2 stk. 790 gr.
Reliette, 180 gr. Glas
Foie Gras de Canard 90 gr.

30, 169, 90, 115, -

Og så til det, der ikke kan spises og drikkes!
Vollereaux Forklæde (Champagne)
Tørklæde – specialdesignet kan også bruges til elegant
indpakning af 2 eller 6 flasker vin.

75, -



Georg Jensen Henning Koppel lysestager, 2 stk.

450, -



Woofit Bluetooth Højtaler

470, -



Anne Black kopper 2 stk.

280, -




49, -
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Lyngby lille gaveæske, 2 stk.

469, -



Exel Edison lysestagesæt, 3 stk.

365, -



Stelton Osteskæresæt

469, -



Kishu Binchotan – vandrensende kulstang

125?

12

”Den helt individuelle”
Alt er muligt! Eller næsten alt.
Vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at sætte lige præcis den pakke sammen,
som I måtte ønske at give til jeres kunder, kolleger eller forretningsforbindelser.
Kataloget her indeholder kun de varer, vi i år har valgt at fremhæve. Mulighederne er
utallige og vi må derfor prioritere, men kom endelig frem med jeres ønsker – det er
også en god udfordring for os.
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Emballage og Transport
Vi kan klare alle former for emballage – bare kom med jeres ønsker!
Vores chauffører sørger for at varerne kommer sikkert frem.
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