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Alle opgivne priser er excl. moms

2- flasker Oppidum Merlot Rødvin
Pakket i en flot 2 stk julegavekarton

Gaven består af 2 flasker Oppidum Merlot rødvin,
Pakket i en flot 2-stk julegavekarton som kan påtrykket eget logo

Samlet pris pr. Gave

DKK 131.50

3 flasker Domaine de Lublin Rødvin
Maison Sinnae Côtes du Rhône
Villages, ‘Sud de France 2018, 13,5% vol.

Gaven består af 3 flasker Domaine de Lublin rødvin,
pakket i flot 3-stk trækasse med bærehank,
som kan påtrykkes eget firmalogo

Samlet pris pr. Gave

DKK 315.00

2 flasker Reserve de Saurine rødvin
og 1 flaske Reserve de Saurine
hvidvin pakket
i praktisk 3-stk take
away gavekarton

Gaven består af 2 flasker Reserve de la Saurine rødvin og
1 flaske Reserve de la Saurine hvidvin, pakket i praktisk
3-stk take away gavekarton, som kan påtrykkes
eget firmalogo

Samlet pris pr. Gave

DKK 165.00

4 flasker Oppidum Merlot rødvin og
2 flasker Oppidum Merlot pakket i flot 6 stk.
julegavekarton

Gaven består af 4 flasker Oppidum Merlot rødvin +
2 flasker Oppidum Merlot hvidvin,
pakket i en flot 6 stk. julegavekarton

Samlet pris pr. Gave

DKK 424.50

4 flasker Château Lafoux rouge
2 flasker Château Lafoux hvidvin,
2018 Côteaux Varois en Provence
Økologisk gave

Gaven består af 4 flasker Château Lafoux rødvin
og 2 flasker Château Lafoux hvidvin,
pakket i flot 6-stk trækasse med bærehank,
som kan påtrykkes eget firmalogo

Samlet pris pr. Gave

DKK 699.00

3 flasker Château Virant
Cuvée Tradition pakket
i original trækasse

Gaven består af 1 flaske Château Virant rødvin,
hvidvin og rosé pakket i original trækasse.
Indholdet kan sammensættes helt efter eget ønske

Samlet pris pr. Gave

DKK 450.00

3 flasker Château Virant Olivenolie pakket
i original trækasse

Gaven består af 3 flasker Château Virant: Olivenolie AOP (25 cl),
Olivenolie Variété Aglandau (25 cl),
Olivenolie Variété Salonenque (25 cl)

Samlet pris pr. Gave

DKK 450.00

1 flaske Bastide du Laval Ardence,
High-end økologisk olivenolie tappet i flakon
pakket i original gaveæske

Gaven består af 1 flaske Bastide du Laval,
25 cl. /50 cl. High – End, økologisk v tappet i en eksklusiv
glaskaraffel og pakket i original karton

Samlet pris pr. Gave, 25 cl

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl

DKK 245.00

1 flaske Château Virant
High-end Olivenolie tappet
i flakon pakket i original gaveæske

Gaven består af 1 flaske Château Virant, 20 cl.
High–end Olivenolie tappet i en eksklusiv flakon
og pakket i original karton

Samlet pris pr. Gave

DKK 175.00

1 flaske Château Virant
High-end Olivenolie
Carafe Décoration pakket
i original gaveæske

Gaven består af 1 flaske Château Virant, 75 cl.
High–end Olivenolie tappet i en eksklusiv glaskaraffel
og pakket i original karton

Samlet pris pr. Gave

DKK 425.00

3 flasker Bastide du Laval
High-end Olivenolie med oliven
pakket i original håndlavet trækasse

Gaven består af Bastide du Laval: High-end Olivenolier: 1 flaske 25 cl.
Fruité Vert Bio, 1 flaske 25 cl. Fruité Mûr Subtile, 1 flaske 25 cl.
Fruité Noir a L’Ancienne, 1 glas oliven med Timian, Chili,
Natur eller fennikel pakket i original håndlavet trækasse.

Samlet pris pr. Gave

DKK 575.00

Bastide du Laval, A l’Ancienne
High-end Olivenolie tappet
i elegante emballager med mulighed
for gravering af eget logo

25cl

50cl

25cl

50cl

1l

3l

Gaven består af Bastide du Laval: High-end Olivenolie:
Fruité Noir “À L’Ancienne” Bidon Nouveau Cru

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Flaske

DKK 105.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl Flaske

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Bidon

DKK 105.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl Bidon

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 1.0 L Bidon
Samlet pris pr. Gave, 3.0 L Bidon

DKK 350.00
DKK 950.00

Bastide du Laval Bio
High-end økologisk olivenolie
tappet i elegante emballager
med mulighed for gravering af eget logo

25cl

50cl

25cl

50cl

1l

3l

Gaven består af Bastide du Laval: High-end Olivenolie:
Fruité Vert Bidon Nouveau Cru

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Flaske

DKK 105.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl Flaske

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Bidon

DKK 105.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl Bidon

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 1.0 L Bidon

DKK 350.00

Samlet pris pr. Gave, 3.0 L Bidon

DKK 950.00

Bastide du Laval Basilic Bio
High-end økologisk olivenolie
tappet i elegante
emballager med mulighed
for gravering af eget logo

15cl

25cl

25cl

Gaven består af Bastide du Laval: High-end økologisk
olivenolie: Basilic Bio Bidon

Samlet pris pr. Gave, 15 cl Bidon

DKK 79,50

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Bidon

DKK 139.00

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Flaske

DKK 139.00

Bastide du Laval Creation du Moulinier
High-end økologisk olivenolie
tappet i elegante emballager med mulighed
for gravering af eget logo

25cl

50cl

25cl

50cl

1l

3l

Gaven består af Bastide du Laval:
High-end Olivenolie:
Création du Moulinier Bidon

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Flaske

DKK 105.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl Flaske

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Bidon

DKK 105.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl Bidon

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 1.0 L Bidon

DKK 350.00

Samlet pris pr. Gave, 3.0 L Bidon

DKK 950.00

Bastide du Laval Creation du Moulinier
High-end økologisk olivenolie
tappet i elegante emballager med mulighed
for gravering af eget logo

25cl

50cl

25cl

50cl

1l

3l

Gaven består af Bastide du Laval:
High-end Olivenolie:
Création du Moulinier Bidon

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Flaske

DKK 105.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl Flaske

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Bidon

DKK 105.00

Samlet pris pr. Gave, 50 cl Bidon

DKK 159.00

Samlet pris pr. Gave, 1.0 L Bidon

DKK 350.00

Samlet pris pr. Gave, 3,0 L Bidon

DKK 950.00

Bastide du Laval Citron Bio
High-end økologisk olivenolie
tappet i elegante emballager med mulighed
for gravering af eget logo

15cl

25cl

25cl

Gaven består af Bastide du Laval:
High-end økologisk olivenolie:
Citron Bio

Samlet pris pr. Gave, 15 cl Bidon

DKK 79,50

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Bidon

DKK 139.00

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Flaske

DKK 139.00

Bastide du Laval Basilic Bio High-end
økologisk olivenolie tappet
i elegante emballager med mulighed
for indgravering af eget logo

15cl

25cl

25cl

Gaven består af Bastide du Laval:
High-end økologisk olivenolie:
Truffe Bio

Samlet pris pr. Gave, 15 cl Bidon

DKK 79,50

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Bidon

DKK 139.00

Samlet pris pr. Gave, 25 cl Flaske

DKK 139.00

Bastide du Laval Gourmet-pakken
Pakket i elegant Provence gavekurv

Gaven består af Bastide du Laval:
1 Provence håndklæde (beige, khaki eller grå / blå)
1 dåse med grøn tapenade 1 flaske eller Bidon 25 cl Fruité Vert BIO,
1 flaske vin (hvid, rosé eller rød)
1 pakke oliven chokolade med mandler pakket
i original Provence gavekurv

Samlet pris pr. Gave

DKK 599.00

Bastide du Laval Medalje-kassen
Pakket i elegant Provence gavekurv

Gaven består af Bastide du Laval: High-end Olivenolier:
1 Bidon 50 cl. Fruité Vert Bio, 1 Bidon 50 cl. Fruité Mûr Subtile,
1 Bidon 50 cl. Fruité Noir a L’Ancienne,
1 Bidon 50 cl. Fruité Vert Intense pakket
i original håndlavet trækasse

Samlet pris pr. Gave

DKK 699.00

Bastide du Laval Delikatesse kurven
Pakket i elegant Provence gavekurv

Gaven består af Bastide du Laval: High-end Olivenolier:
1 flakon ARDENCE 50cl Fruité Vert, 1 flaske Basilic olivenolie 25cl cl.
1 flaske Citron olivenolie 25cl, 1 dåse grøn Tapanade eller
1 pose Croquet de Provence,
1 Vacu Vin Wine Saver med 2 propper,1 flaske vin,
Rosé, Rød eller hvid. Pakket i en stor Provence kurv

Samlet pris pr. Gave

DKK 995.00

Bastide du Laval Den ultimative gavekurv
Pakket i elegant Provence gavekurv

Gaven består af Bastide du Laval: 1 Provence håndklæde
(beige, khaki eller grå / blå) 1 dåse med grøn tapenade,
1 flaske eller Bidon 50 cl Fruité Vert Création,
1 flaske eller Bidon 50 cl Fruité Noir A L’ancienne,
1 Douche Gel fremstillet på oliven, 1 flaske vin (hvid, rosé eller rød),
1 pakke oliven mandler overtrukket med chokolade pakket
i original Provence gavekurv

Samlet pris pr. Gave

DKK 975,00

Bastide du Laval
Provence Oliven i glas

Gaven består af Bastide du Laval Olivenolie i glas:
Valgmuligleder Oliven med peber,
Oliven med Timian, Oliven Nature,
Oliven krydret med fennikel

Pris pr. glas

DKK 59,50

Bastide du Laval Tapanade i glas

Gaven består af Bastide du Laval: Tapanade i glas

Pris pr. glas

DKK 49,50

Château Virant Tapanade i glas The Taste of Provence

Gaven består af Château Virant Tapanade i glas:
Les Délices d’olives vertes er en speciel Provencalsk Tapanade. Delice de Tomates.
er en middelhavsspecialitet, tørrede tomater fremstillet som Tapanade. Le Délice
d’olives kommer fra oliven, der er plukket med optimal modenhed på træet, så
frugterne har naturligt sort kød, Délice d’Olives Noires Truffe & Noix
de cajou er en fantastisk blanding af sorte oliven, cashewnødder og trøfler

Pris pr. glas

DKK 59,50

Château Virant
Marmelade

Château Virant 230 gram Confiture.
Marmeladen er fremstillet af Vin Cuit
og tørrede mørke frugter. De tørrede frugter tilsættes
ved afslutningen af tilberedningen af marmeladen.
Den frugtagtige smag understøtter
af en fyldig smag af Vin Cuit

Pris pr. glas

DKK 69,50

Bastide du Laval
Originale Provence Skærebrætter
Fremstillet af oliventræ,
fås i tre størrelser

Gaven består af Bastide du Laval:
High-end skærebrætter udført i originalt Oliventræ

Størrelse S, 11 x 21 cm, pris pr. stk

DKK 125.00

Størrelse M, 11 x 21 cm, pris pr. stk

DKK 175.00

Størrelse L, 14 x 29 cm, pris pr. stk

DKK 225.00

Lifeventure Stainless Steel Thermal Mug 300 ml.
Mulighed for gravering af eget logo
eller kundens navn + logo

Genialt termokrus i robust konstruktion af rustfrit stål med tætlukkende
skruelåg, så du kan have de dyrebare dråber - varme eller kolde - liggende i
rygsækken. Lifeventure Thermal Mug er perfekt til alle tur-folk, til roadtrips eller til den studerende, som er træt af automatkaffe, og så kan Thermal Mug da sagtens også anvendes som shaker, når sun-downeren skal mixes.
Holder kaffen og budskabet varmt! Lifeventure Thermal Mug holder din te
eller kaffe varm i op til 4 timer og kan holde din drik kølig i op til 12 timer.
Den kan bruges i alle tilgængelige situationer. Den er altid god at have med
på farten. Det er et gedigent termokrus som er fremstillet af ædelstål med
dobbeltvæg og med vakuum mellem de to lag.
Kruset er 100% tæt og tåler hårdhændede behandling, og bruges derfor af
Politiet og Militæret. Det praktiske låg indeholder en trykventil, så man
undgår overtryk i kruset, som kan gøre låget svært at skrue af, når du har
fyldt kruset med kogende vand.
Kruset rummer 0,3 liter og har et “hemmeligt”’ rum i låget

Pris pr. Lifeventure Thermal Mug 300 ml.
Opstart inkl. rentegning
Gravering af logo, pr. gravering

DKK 145.00
DKK 250.00
DKK 35.00

Alle priser er ekskl. moms – indhent tilbud ved gravering
af flere forskellige logoer/navne

Carafe Set Lord Nelson
Mulighed for gravering af eget logo
eller kundens navn + logo

Elegant og klassisk glaskaraffel med tilhørende fire glas.
Størrelse: Karaffel 90 cl (22x9 cm), glas 30cl (9x8 cm)
pakket i elegant gaveæske. En ægte connoisseur’s samling
fortjener en karaffel. Denne karaffel er det perfekte
udstillingsvindue til din whisky, brandy eller rom.
Betryggende robust med en smuk hældning og
et iøjnefaldende design. Matchende glas som
fuldender oplevelsen

Pris pr. Lord Nelson Carafe Set

DKK 285.00

Gravering af logo opstart inkl. rentegning

DKK 250.00

Gravering af logo, pr. gravering

DKK 45.00

Indhent tilbud ved gravering af flere forskellige logoer/navne

Rødvin, hvidvin, Champagne,
Tumbler og Ginglas

Om Orrefors More glas:
Orrefors Kosta Boda AB er et Svensk designfirma, der designer og
fremstiller brugs- og kunstglas af høj kvalitet. Firmaet udvikler,
producerer og sælger et bredt udvalg af brugs- og kunstglas under
varemærkerne Orrefors og Kosta Boda. Nordens største glasværksgruppe bygger på en historie, der strækker sig helt tilbage til 1742.
Hvad du drikker skal serveres i smukt glas med balance og karakter.
Erika Lagerbielkes idé med More serien er at fremhæve drikkevarens
bedste egenskaber og fulde potentiale. Elegant design opfylder
funktion. Derefter er det let at sidde i lang tid og bare have det
godt. Tåles Maskinopvask

Pris for 4 glas pakket i original gavekarton

DKK 250,00

Château Virant Vin Cuit
Vin Moelleux

Engang i begyndelsen af oktober, efter høsten, begynder Château Virant den årlige tradition med at fremstille "Vin Cuit".
”Der skabes et bål af egetræ og der fyldes en enorm kedel med
saften fra de pressede druer fra årets høst. Druesaften koges
i cirka ti dage, i hvilket tidsrum væsken konstant omrøres med
en lang trægren og overvåges omhyggeligt, så den ikke koger.
Varmen fra ilden får den naturlige væde i druesaften til at fordampe, hvilket reducerer væsken (med så meget som halvdelen)
og efterlader en høj koncentration af sukker i saften. Saften
får derefter lov til at fermentere, men med sin høje koncentration af sukker konverteres ikke det hele til alkohol, så slutproduktet er sødligt (og højt i alkohol på ca. 14%). Endelig ældes
denne sødlige vin i gamle egetræsfade i to år.
Farve: Flot gylden karamelfarve. Smag: Smagen er sødlig, blød
med aromaer af kvæde, moden melon og karamel.
Madsammensætning: Som Aperitif, til desserter, kager og som
Long drink. Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes
ved en temperatur på omkring 15 - 17 grader og

Pris pr. flaske 50 cl.

DKK 159,00

Pris pr. flaske 75 cl.

DKK 195,00

Bailly Lapierre Champagne
Crémant de Bourgogne

Côte Chalonnaise er centrum for produktion af Crémant de Bourgogne. Vinifikation og vinhøst: Kun de bedste håndplukkede druer,
bæres fra marken i åbne “à claire-voie” kasser, som kun indeholder
45 kilo druer ad gangen, for at bevare druernes kraft og styrke.
Pneumatisk presning med kun 150 kilo druer til fremstilling af 100
liter druesaft. 75% fra toppen af og 25% fra bunden. Malolaktisk og
alkohol fermentering. Sammenstikning af druesorter fra fadene sker
efter 10 måneder. Efter endt aftapning lagres flaskerne i 36 måneder i gennemsnit, hvor flaskerne bliver lagt på specielle ”Champagne
hylder” i underjordiske kalksten, som giver en konstant naturlig
afkøling og blødt lys af stenbruddet (i denne periode begynder vinen
at udvikle sig til en Champagne/Crémant). Produktionen er dobbelt
godkendt af INAO (National Institute of Origin and Quality).
Farve: Elegant strågylden farve. Smag: Frisk, intens, finesse, frugtagtig, smag af søde mandler, blød og afrundet. Særdeles lang eftersmag
som forbliver længe i munden. Madsammensætning: Som velkomstdrink, forretter, fisk, skaldyr, lette retter. Servering:
Forud for servering, skal denne Crémant de Bourgogne anbringes
ved en temperatur på omkring 10-12 grader og trækkes
op umiddelbart før servering

Pris pr. flaske

DKK 155,00

Gin 1924 – London Dry Gin
Artisan créateur de spiritueux biologiques

Gin 1924, DISTILOIRE – Artisan créateur de spiritueux biologiques,
er Grundlagt i 2017 af Benoît Chaigneau, tidligere kældermester
i Loire-dalen. Denne Gin 1924 produceres efter gamle håndværksmæssige opskrifter, og produceres økologisk. Denne Gin
1924 er fremstillet som London Dry Gin English, og er en organisk
hvedealkohol, der er gendistilleret i nærvær af et unikt udvalg
af 8 planter. Sammensat af enebær og koriander som giver den den
aromatiske struktur af Gin beriget med blomster og let krydrede
toner. Produktion: Gendistilleret i nærværelse af botanik i en
kobberkedel fra 1924, hvor alkoholen langsomt fordamper med
koncentration af de aromatiske enheder af planter og kondenseres derefter for at skabe denne Gin 1924. Under denne proces vil
kun "varmekernen", den mest afbalancerede og kvalitative del af
destillatet, blive bevaret.Duften er intens og meget kompleks. Den
åbnes med blomsternoter af kamille, understøttet af en citronstruktur, der tilbydes af Sichuan-peber, koriander og citronskal.
Smagen er en behagelig fløjlsagtig fornemmelse i munden. Gin 1924
tilbyder et smukt udtryk af enebær suppleret med noter af kamille fra Loire-dalen. En flot og lang eftersmag

Pris pr. flaske

DKK 325,00

Sagaform Club Whisky Carafe 0.8l
Mulighed for gravering af eget logo
eller kundens navn + logo

Denne mundblæsede karaffel med sin mousserende
optisk udskårne krystalstop er det perfekte
udstillingsvindue til din whisky, brandy eller rom.
Sagaform designer løsningerne til talentfulde gaver.
Perfekte løsninger til enhver lejlighed. Så uanset om du byder en ny
tilflytter velkommen, skal give en medarbejdergave, en
julegave eller en fødselsdagsgave, så er Sagaform et sikkert valg.
Leveres pakket i en elegant gaveæske

Pris pr. Sagaform Club Whisky Carafe

DKK 350.00

Gravering af logo opstart inkl. rentegning

DKK 250.00

Gravering af logo, pr. gravering

DKK 45.00

Indhent tilbud ved gravering af flere forskellige logoer/navne

EDGE Køkkenknive gavesæt
Mulighed for gravering af eget logo,
kundens navn + logo både på knive og æske

Et godt startersæt med de tre kvalitetsknive, som du har brug for
i køkkenet. Knive er altid populære som firmagaver eller julegaver og
får en endnu højere gaveværdi, når du tilføjer modtagerens navn i en
smuk lasergravering.
Fremstillet i Rustfrit stål, og Indeholder en kokkekniv
på 21 cm, en filetkniv på 15 cm og en brødkniv på 21 cm.
Bladene er fremstillet af molybdæn/vanadium 1.4116 stål,
53 -55 HRC - Håndtag lavet af rustfrit 18/8 stål.
Et særdeles langtidsholdbart knivsæt

Pris pr. EDGE Køkkenknivesæt by Sagaform

DKK 695.00

Gravering af logo opstart inkl. rentegning

DKK 250.00

Gravering af logo, pr. gravering

DKK 75.00

Vi kan også levere knivene enkeltvis – eller andre modeller
Indhent tilbud ved gravering af flere forskellige logoer/navne

Nordvild Juledyr
fremstillet i bæredygtigt træ

Nordvild Juledyr fremstilles med fokus på den vilde nordiske flora
og fauna. Få Nordvild’s juledyr til at fortælle en dejlig historie med
denne samling af skovdyrpynt. Dekorer kontoret eller hjemmet med
ren elegance af et strejf af vild og sød spænding i det nordlige nord.
Nordvild’s Juledyr er designet med omhu og præcision for at fange
udseendet på de
forskellige vilde dyr, der findes i Skandinavien. De er lavet
af finér af høj kvalitet, bygget omkring en birkekrydsfin
érkerne og behandlet med beskyttende bivoks, der beskytter overfladen, fremhæver kornet i træet og giver det lys og matte udseende
på egetræ overflade en varm glød.
Formerne er skåret i laser for at sikre høj og ensartet kvalitet og
skarpe detaljer - og de mørke bevarede brændte kanter, der gør konturerne mere tydelige. Hvert enkelt dyr har en vokset bomuldssnor,
der er ordentligt fastgjort til det

Pris for et gavesæt bestående af 11 juledyr

DKK 150.00

Pris pr. dyr pakket i øko gavepose

DKK 35.00

Eksklusiv bakke i Stainless Steel/aluminium
Mulighed for gravering af eget logo
eller kundens navn + logo

Aluminiumsbakke, monteret med matsort skridsikker
gummi, diameter 32 centimeter, højde 4,8 cm.
Sammen med vores danske designhus, kan vi tilbyde
individuelt lasergraverede bakker, som præsenterer
virksomheden på en enkel og eksklusiv måde

Pris pr. bakke

DKK 295.00

Gravering af logo opstart inkl. rentegning

DKK 250.00

Gravering af logo, pr. gravering

DKK 75.00

Indhent tilbud ved gravering af flere forskellige logoer/navne

Provence håndsæbe
Olivenolie eller Lynghonning
Pakket i original gaveæske

Gaven består af enten af Marius Fabre Savon A L’Huile,
eller Savon Miel de Bruyere med lynghonning, begge fremstillet
af vegetabilske olier uden kunstige tilsætningsstoffer.
Med sin delikate lavendel/lynghonningduft renser
sæben forsigtigt huden

Pris pr. pakke

DKK 32,50

4 Marius Fabre Marseille sæber
pakket i original Provence trækasse
The Taste of Provence

Gaven består af Marius Fabre fire Marseille sæber (4 × 100 g),
duftende med lavendel, verbena, rosehip og honning.
Vegetabilske sæber uden farvestoffer,
specialiteter fra Marius Fabre’s sæbefabrik siden 1900 pakket i eksklusiv Provence gaveæske

Pris pr. pakke

DKK 199,50

Contacts:
The French Wine Shop

Slotsbryggen 14 A-D – 4800 Nykøbing F
+45 71 64 99 21
thefrenchwineshop@outlook.dk
www.thefrenchwineshop.dk
www.thefrenchwineshop.com

