Nyhedsbrev
Maj 2012
Kære venner af Château Gourran!
Så er det sommer i Danmark…
Der er gang i måltider på terassen og grillerne gløder. Det mærkes
på Clairetsalget. Vi har modtaget flere gode bedømmelser. Og siger
tak for vedholdende opbakning og interesse for vores vine fra alle
sider!
Grand Réserve 2009 fik Decanter Commended Award 2012
Gourran Grand Réserve 2009 blev belønnet med en Decanter
Commended Award. Det skete ved åbningen af London
International Wine Fair. Det er ikke nobelprisen i vinfremstilling, men
sammen med alle de andre gode bedømmelser vi får, tegner der sig
et billede af et konsistent kvalitetsniveau. Vi kan jo sagtens sige, at
vinene er dejlige, men det hjælper at få ekstern anerkendelse

Rouge Tradition 2009 5 stjerner i BT
Og endnu en gang blev det til 5 af 6 stjerner hos BT ved deres store
Bordeaux tema i uge 19.

Besøg Rolling Coffee på Ofelia Beach og smag vores vine
I forbindelse med Københavns Internationale Sandskulptur Festival
27. maj til 5. august 2012 har Rolling Coffee en strandbar, hvor man
udover den fantastiske Kontra kaffe og sandwich kan smage nogle af
Château Gourran’s vine. Der tages entré for at komme ind på
området, til gengæld får man lov at se sandskulpturer i absolut
særklasse.
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Ofelia Beach ligger
ved Kvæsthuskajen i
Københavns Havn
Billedet er fra en tidligere event, men viser hvor fantastisk der kan
arbejdes med sandet.
Nu kan Du også købe vores vine i Skanderborg hos ChokoladeFabrikken.
I midten af maj startede
Chokolade-Fabrikken et
udsalg af vores vine fra
hovedbutikken på Adelgade.
Chokoladefabrikken har sans
for kvalitet. Både i deres
egne chokolader, danske
gourmetlakridser og så vine
fra Gourran.
På deres hjemmeside kan I
se, hvor i landet I kan købe
deres hjemmelavede
flødeboller og andre
fantastiske chokolader.
Skulle vejen falde gennem
Skanderborg, har de
håndgjort is. Mums!
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ChokoladeFabrikken Hovedafdeling
Adelgade 118
8660 Skanderborg
Tlf. 86 89 08 43
Email:
Info@ChokoladeFabrikken.dk

Kommende smagninger

Her kan du købe de gode flasker
I dag sælger vi vore vine i disse Superbest butikker:










Aalborg, Skalborg Bakke
Aarhus, Langenæs
Frederikssund, Havnegade
Hellerup, Rotunden, Strandvejen
Hjørring, Højene
Nærum, Nærumvænge Torv
Odense, Mågebakken
Rungsted, Rungsted Bytorv
Solrød Strand, Solrød Centeret

Vi holder forsiden på
gourran.dk opdateret med
smagninger.
Se her: www.gourran.dk

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med forhandlere.
Desuden sælger vi vinene direkte fra vores online kælderbutik på
hjemmesiden. Gratis levering ved køb på 1.200 kr og derover.
Lej Château Gourran, 12 personer.

Lej Château Gourran

Vi udlejer slottet på ugebasis fra påsken til efterårsferien. Der er
endnu nogle gode uger i 2012 ledige. Se mere på vores site hos
HomeAway.

Link:

www.holidayrentals.co.uk/p472427

Anbefal nyhedsbrevet
I nyhedsbrevet deler vil vi stemningen fra vingården med jer.
Fortæller om den spændende udvikling på markerne. Forklarer
hvordan vi laver og lagrer vinene. Giver jer med ord og billeder en
varm linje til vinland.
På hjemmesiden www.gourran.dk kan du melde dig til at modtage
nyhedsbrevet pr. e-mail.
Find os her!
Venlig hilsen
Tine & Peter Find Andersen
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www.gourran.eu
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