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Siden 2002 har Glud Vin rejst verden rundt for at afsøge ukendte vinmarker og 
hente nye smagsoplevelser med hjem til Danmark og resten af Skandinavien.

Glud Vin giver dig oplevelser, du ikke kan finde andre steder. 
Vi bestræber os nemlig for at være eneimportør. Vi ved at seks stjerner, fine anmeldelser og en god historie ikke er 
noget værd, hvis ikke vinen falder i netop din smag. Derfor gør vi meget ud af at teste og smage på de mange vine, 
som vi opdager på vores rejser. Vores smagspanel består både af erfarne vinelskere og af personer, som kun nipper 

til et glas ind imellem. Intet holder os fra at nå frem til målet for vores rejser: God vin til en god pris.

Gode smagsoplevelser
for enhver til gode priser

På Sjælland har Glud Vin en afdeling liggende i Allerød hvorfra Øst Danmark styres.
I Allerød findes der Showroom, salgskontor samt lager hvor dagligdagen for de ansatte i Øst Danmark hører hjemme.

Glud Vin Sjælland leverer vin til HoReCa, specialhandlen, dagligvare handlen, samt B2B. Størestedelen af vores sorti-
ment er opdelt i segmenter tilpasset de enkelte målgrupper.

Glud Vin har flere gange om måneden besøg fra leverandører fra rundt omkring i verdenen, hvorfor der i man-
ge tilfælde vil være mulighed for at lave aftale med Glud Vin vedr. specialarrangementer hvor producenterne 
deltager til smagninger. I både firma og privat regi er det muligt at lave aftale med Glud Vin om smagninger i 

både små og store forsamlinger. Ved henvendelse om arrangementer, smagninger med mere skal Distriktschef 
Brian Frederiksen kontaktes på tlf. 4026 2624 eller mail bf@gludvin.dk. Du vil helt sikkert også møde Brian 

på Hørsholms golfanlæg, da han ugentlig spiller på banen.

I hele juni måned 2021 vil det være muligt for medlemmer af Hørsholm Golf at 
gøre brug af et fantastisk Rosé tilbud fra den tyske producent Mayschoss Altenahr.

Rosévin som er produceret på Blanc de noir - en særdeles stor nydelse.

Køb 12 fl. Blanc de Noir Spätburgunder
og betal kun for 9 fl.

Læg 12 fl. i indkøbskurven på gludvin.dk og Indtast koden
may12 

I kommentarfeltet på Jeres webordre bedes I skrive ”Hørsholm Golf”

Glud Vin Sjælland

Eksklusivt Rosétilbud


