Firmagaver
2021

Vinpusheren Social
- Aarhus Ø’s Gavebod

Tænk stort!

Vi står klar med et arsenal af
fantastiske vine, magnumflasker,
gaveæsker og gavekurve. Tjek
vores udvalg i butikken og så
trækker vi gerne på det massive
lager I Højbjerg. Bliv inspireret
her og så laver vi de gaver der
passer jeres firma perfekt.

93 p.

92 p.

parker

parker

Magnum er dobbelt så godt

Mikkeller Beerbucket
En spand med øl! Vi har et stort
udvalg af og skarpe priser på
Mikkeller øl – vælg indholdet til
din egen beerbucket.
Priser fra 250,- Spar 20%

Naturligt
Klassisk

Vi har et af DK’ s største udvalg af
klassiske vine Bourgogne, Barolo,
Brunello etc. Mulighederne er
uendelige, her en lækker fransk kasse.

Skriv til Søren på
soren@vinpusher.dk
for et uforpligtende tilbud
eller ring 7177 9603.
De venligste hilsner

Der sker fantastisk meget spændende
på naturvins-siden og vi er med hvor
det sker i Tyskland, Østrig, Italien og
ikke mindst Spanien.

• 2 fl. Desaunay-Bissey
Bourgogne Rouge 2017
• 1 fl. Les Malandes Chablis 2019

• 1 fl. Mas Foraster Brisat
del Coster Orange 2019
• 1 fl. 4 Monos GR-10 2018
• 1 fl. Vinadores de Gredos Cuesta
del Tejar Garnacha 2018

Pakket i gavekarton med vinbeskrivelser.

Pakket i gavekarton med vinbeskrivelser.

590,- Julepris 499,-

599,- Julepris 499,-

Michael

Gavekurve
Vi laver gavekurve i alle
afskygninger! Med bobler,
vin, øl, specialiteter etc.

Cava Berdie Amar
Reserva Nature
Sjælden top cava lavet på de klassiske
Cava druer og lagret godt 3 år på
gærresterne. Det giver en dybere,
fyldigere og mere kompleks Cava.
Smagen er fyldig med en lækker moden
frugt, lang frisk og mineralsk finish.

Gavekort
Garanteret velsmag og gode
oplevelser. Giv et gavekort til
Vinpusheren Social. Gælder
både til vinbar, smagninger,
arrangementer, vin, øl etc.

Enestående pris/kvalitet! Knivskarp,
præcis og mineralsk Grand Cru
Blanc de Blancs Champagne fra de
4 bedste kommuner: Mesnil, Oger,
Cramant og Chouilly.

0,75 l.: 160,- / 125,- ved 6 flasker.

0,75 l.: 399,- Julepris 329,-

1,5 l. magnum i flot gavekarton

1,5 l. magnum i flot gavekarton

385,-

Priser fra 400,-

Pertois Moriset
Blanc de Blancs
Grand Cru Champagne

Julepris 299,-

Guido Porro
Barolo Lazzeirasco 2015

Vores mest solgte Barolo!! Principiano
laver hele regionens mest elegante vine
– forestil dig Bourgogne møder Barolo.
Super elegant rød frugt, toner af roser,
marcipan og efter lidt tid i glasset
kommer de mørke noter af tjære og
tobak. Kæmpe årgang!!

Guido Porro er den ydmyge fyr,
som langsomt har bevæget sig i op i
superligaen i Serralunga d’Alba. Han
laver elegante old school Barolo’er fra
topmarken Lazzarito, det er traditionel
Barolo af bedste skuffe.
Fint drikkemoden.

1,5 l. magnum i smuk trækasse

1,5 l. magnum i smuk trækasse

799,- Julepris 669,-

Smag på Catalonien

Berdie: Top Cava fra mikrohus

og vores største hit nogensinde

899,- Julepris 699,-

Ferdinando Principiano
Barolo Serralunga 2016

0,75 l. (2017): 349,- Julepris 299,-

Fest på ﬂaske

899,- Julepris 749,-

De tre Jovani søskende har på godt 10 år skabt et af de mest spændende Cava huse, de laver mindre end 100.000 flasker om året.
Målet er at lave karakterfulde, autentiske og fremragende Cava'er.
Alle vinene får meget længere kontakt med gæren end lovkravene.

De fantastiske elegante, frugtige, saftige, letløbende og Pinot
Noir-agtige Trepat vine fra sindssygt dygtige Richard Foraster er
det største salgshit i Vinpusherens historie – alle elsker Trepat.
Smag på dem sammen med vores bedste Cava.

• 1 fl. Berdie Cava Nature Reserva
• 1 fl. Berdie Cava Amar Reserva
• 1 fl Berdie Cava Amor Rosé Reserva

• 1 fl. Berdie Cava Amar Reserva
• 1 fl. Mas Foraster JF Trepat 2019
• 1 fl. Mas Foraster Julieta 2019

Pakket i eksklusiv gavekarton med vinbeskrivelser.

Pakket i smuk gavekarton med vinbeskrivelser.

495,- Julepris 375,-

590,- Julepris 475,-

Alle
priser
er inkl.
moms.

Mark Thomas
– verdens vildeste vinglas?

Vi stødte på disse fremragende vinglas
på et par af Piemontes bedste restauranter og blev forelskede. Det unikke Double Bend design fremhæver
virkelige vinens næse, gør det nemt at
slynge vinen rundt i glasset

og så ser de cool ud. Mark Thomas
udspringer af den østrigske krystalglas skole, og de trækker bl.a. på
erfaringer fra Zalto. Det er fantastiske
mundblæste glas lavet af den ypperste
kvalitet af krystalglas.

Glassene er de letteste på markedet
op til 20-25% lettere end Zalto og de
ligger fantastisk i hånden. Glassene
er tynde, stærke, fleksible og de tåler
maskinopvask. Kom ned og kig på dem
og mærk dem - de er fede!!!

Double Bend
White

Double Bend
Red Expression

Double Bend
Red ( Pinot Noir)

Normal

250,-

Pr glas v 2 glas 230,Pr glas v 6 glas 215,-

Normal

275,-

Pr glas v 2 glas 250,Pr glas v 6 glas 225,-

Normal

275,-

Pr glas v 2 glas 250,Pr glas v 6 glas 225,-

Kasper Würtz
Mariane Thomsens Gade 2F
Otaku Store
8000 Aarhus C
Tlf. 2040 1011
www.vinpusheren.dk
Åbningstider
Man-Ons: 11.30 - 17.30
Torsdag: 11.30 - 22.00
Fredag:
11.30 - 22.00
Lørdag: 10.00 - 22.00
Priserne er inkl. moms. Der tages forbehold for
trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til
31.12.2021. Made with by Little Mighty

Der er nogle mennesker, som er
dygtigere end alle andre. Jeg kender
ikke nogen i hele verden, som laver
federe keramik end Kasper.
Vi har arbejdet med Kasper, siden
vi startede, og han er ved lægge
sidste hånd på en ny serie udviklet
til Vinpusheren.
Vi glæder os. Kaspers Keramik
gør maden flottere og livet bedre.
En fantastisk gaveidé!

