
Fokus på 
skønne 
rosé vine
– smag i butikken eller  
hyg med vinene hjemme 

Kære kunde
Sommeren er til rosé! I den her uge har jeg valgt  
6 forskellige varianter i rosévine – med hver deres 
smag og fylde.  
Torsdag, fredag, lørdag og søndag har du mulig-
hed for at smage alle rosévinene.  
Vinene er selvfølgelig tempererede! 
Ønsker du at smage samtlige 6 flasker Rosé vine 
derhjemme sammen med familie og venner, har 
vi en specialpris på kr. 420,- for samtlige 6 Rosé 
vine. 
Oveni prisen giver vi en flaske Rozés Rosé Portvin 
(værdi kr. 100,-)

Søren Borrisholt,
Vinkyper

Pris-
vindende 

rosé

Masser af 
frugt og 

elegance!

Torsdag, fredag, 
lørdag og søndag: 

Smag  
6 pragtfulde  

rosé vine

Beringer Sparkling 
Zinfandel Rosé 
75 cl - Californien
Vinen har toner af jordbær,
krydderi og citrus og minder i 
stilen om de rigtig store 
Spumante vine fra Asti. Passer 
perfekt til terassen på en varm 
dag eller til sommerens 
studente rgilder.  
Normalpris pr. fl. 100,00 

Pr. flaske 

70,-

Cousino-Macul 
Isidora Rosé
75 cl - Chile
Vinen besidder en flot lys  
pink farve. Den har en intens
frugtrig duft af hindbær og 
jordbær. Smagen besidder 
ligeledes aromaer af røde 
bær, samt strejf af roser.  
Det er en rosévin, der har  
en silkeblød karakter med  
en intens frugtrig fylde,  
som afslutningsvis leder  
il en lang og vedvarende 
eftersmag.  
Normalpris pr. fl. 65,00 

Pr. flaske 

50,-

Domaine  
La Suffrene 2011
75 cl - Frankrig
Det er med stolthed at vi kan 
præsentere denne perle fra 
en af de mest kendte 
produ center i Bandol, som 
sidste år introducerede 
denne Vin de Pays som 
domænets 2. vin. La suffrène 
har i de sidste år modtaget 
et væld af medaljer og priser. 
Normalpris pr. fl. 75,00 

Pr. flaske 

60,-

Domaine Sorin 
Vin de Pays Du Var 2011
75 cl - Frankrig
Domaine Sorin, som ligger  
tæt ved kysten nær Bandol, 
an vender både moderne  
teknik og traditioner i deres 
bestræ belser på, at fastholde
husets høje kvalitetsniveau.  
Og det er super præstationer  
år efter år, hvorfor eksperter  
står i kø for at lovprise vinene.  
Nyd den som aperitif, til salater, 
lyst kød & fjerkræ samt lette 
kødretter.
Normalpris pr. fl. 129,00

Pr. flaske 

80,-

Provence Rosé 
Domaine San Peyre 
75 cl - Frankrig
God rosévin fra Provence. 
Provence er noget af det 
ypperste indenfor rosévine! 
Oplagt vin med og uden mad.
Normalpris pr. fl. 79,95

Pr. flaske 

50,-

Clarendelle 
Bordeaux Rosé 2012
75 cl - Frankrig
Vinen har en flot lyserød farve. 
Det er en vel afbalanceret, rig 
og fløjlsblød rosévin, som 
besidder en lækker for frisk - 
ende karakter med noter af 
vilde jordbær, ribs og brom - 
bær. Vinen bliver frigivet når 
den er klar til at blive nydt  
og den er indbegrebet af 
elegance og tradition. Den  
har dog potentiale til yder- 
ligere lagring frem til 2015.
Normalpris pr. fl. 149,00 

Pr. flaske 

100,-



Ferske ribben

Pr. ½ kg 

2495
 

Forstegte  
BBQ marinerede ribben

Pr. ½ kg 

3995
 

Hel fersk svinebagskank

Pr. ½ kg 

1495
 

Hel forstegt svinebagskank  
– lige klar til grillen

Pr. ½ kg 

3495
 

Slagtermester 
Kim AndersenFersk eller forstegt?

– Vi giver dig et valg
I den her uge har jeg 2 varianter af ribben og 2 varianter 
af svine skank. Grillmad der med fordel kan spises med 
fingrene og grillmad, hvor man med stor fordel bruger 
hagesmæk!  
Tag fat i en slagter, vi har forskellige spændende 
opskrift er på marinader der passer til grillben og 
svineskank!

 
Dansk 
svinekød 
på grillen



Nyhedsbrev

Åbningstider:
Hverdag  8.00-20.00
Lørdag  8.00-18.00
Søndag 8.00-18.00

Se flere tilbud 
på superbest.dk

SuperBest Hjørring
 v/Købmand Henrik Svanhede · Frederikshavnsvej 42-48 · 9800 Hjørring

PS: Vores Vinkyper Søren Borrisholt har sammensat en rigtig spænden de 
vinmenu til fornuftige penge!

Forret
Anti pasti tallerken med 6 forskellige italiensk-inspirerede retter.

Hovedret
Helstegt Porchetta (udbenet pattegris, tørsaltet og krydret med italienske 
krydderurter), stegte kartofler, toscansk bondesalat, brød og krydderolie.

Dessert
Et stykke hjemmelavet mandeltærte, en kugle vaniljeis og års tidens bær.

Alle produkterne til de 3 retter er produceret af varer fra vores
lokale leverandører.

Fredag den 5. juli har vi købt hele forestillingen til årets Hjørring revy.
Billetterne sælges i vores kiosk.
Spisningen starter klokken 18.00 og foregår i Hjørring revyens telt.
Menuen bliver tilberedt af vores dygtige kokke og slagtere og vil blive
anrettet og tallerkenen serveret i teltet. Revyen starter klokken 20.00.

Du betaler kun billetten – og vi giver maden

Kultur 
– og 3 retters menu


