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God vin er en opdagelsesrejse

Det handler om smag

God vin siden 2002

Som nok er noget af det mest
individuelle, der findes. Sød, tør,
let, kraftig, fyldig eller rund – vi
har alle vores præferencer og
foretrukne varianter.

Vi passer på prisen

Vi har derfor fyldt lastrummet
med gastronomiske skatte fra
alle kulturer og kan tilbyde et
bredt udvalg af vine, der passer
til enhver smag.

Siden 2002 har vi kigget mod de fjerneste afkroge af verden og afsøgt ukendte
vinmarker for at hente nye smagsoplevelser hjem til Danmark og resten af Skandinavien. Vi er din aromaglobetrotter, og intet kan holde os fra at nå frem til målet
for vores ekspedition: God vin til en god pris.

Glud Vin giver dig oplevelser, du ikke kan finde andre steder. Vi henter kun vine
hjem til Danmark, hvor vi er den eneste importør. Vi kender den enkelte vinbonde
og handler ude hos ham eller hende, så mellemhandlere og dyre distributører
ikke lægger ekstra på prisen.

Stærke i Sydamerika

Glud Vin har i årevis rejst rundt på støvede grusveje i Argentina, Chile, Uruguay og
andre eksotiske egne. Alligevel har vi kun lige skrabet i overfladen af det skattekammer, som den sydamerikanske vinkultur udgør.

Og netop smagen har været
det centrale lige siden starten i
2002. Vi ved, at seks stjerner, fine
anmeldelser og en god historie
intet er værd, hvis ikke vinen
falder i netop din smag.

Vin fra hele verden

Derfor gør vi meget ud af at teste
de mange vine, vi opdager på
vores rejser.

Glud Vin kan også tilbyde dig de traditionelle vinoplevelser fra Europa. Og de seneste år har vi udforsket ukendte vinmarker i nabolaget til de populære europæiske vinområder. Her er store vinoplevelser, der bare venter på at blive opdaget.

Vores smagepanel, der består
både af erfarne vinelskere og af
personer, der kun nipper til et
glas en gang i mellem, skal nikke
ja til den enkelte vin, før vi tager
den hjem på hylderne.

Vi har en stor kærlighed for oversøisk vin. Derfor finder du udover Sydamerika
også altid gode vine på lager fra lande som Sydafrika, Australien og New Zealand.

Vin for alle

Vi er vilde med vin, har godt humør og en uhøjtidelig tilgang til vin. Vi ønsker at
møde vores kunder i øjenhøjde, og vores mission er at finde gode smagsoplevelser for enhver og til gode priser. Vi siger Discover, Taste, Enjoy.
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