Nyhed – ”En helt enestående gløgg” – pharmaceut produceret
Vi er glade for at kunne præsentere endnu et produkt af top kvalitet – gløggen Capionium. Efter vores
mening er det bedste gløgg der findes.
Capionium gløgg er simpelthen helt suveræn – smager så juleenglene synger. Selv ikke de små luskede
steder om Kgs. Nytorv kan leve op til kvaliteten af denne gløgg.
Smagen er karakteristisk, overraskende, camoufleret – stærk og fløjlsagtig på samme tid. Traditionelle
krydderier er antydet og rødvins-komponenten er afdæmpet til fordel for saft, rå mængder portvin og
alkohol. 17% vol.
Capionium er produceret af Daniel Capion, der bor på
Frederiksberg, er far til 2 drenge, gift med Sanne og uddannet
pharmaceut. Så ikke italiensk, men produktet er så godt, at vi har
det i sortiment alligevel.
Råvarerne der anvendes er af bedste kvalitet. Fremstilling er
udelukkende small-batch skala – tapning foregår omhyggeligt
med hygiejne og kvalitetssikring i fokus.
En anden god ting ved Capionium er, at man ikke skal bruge hele
flasken på en gang,. Den kan nemt holde sig efter åbning, og man
kan nyde et glas af gangen. Varm den op i en gryde eller meget
forsigtigt i et glas i mikroovnen til 65 ca. grader.
Alternativt kan Capionium serveres kold som dessertvin.
Gløggen skal laves og lagres nu, så vi skal bestille i næste uge.
Deadline for bestillinger er torsdag 28/6.
Sommerferie
Vi holder sommerferie 30/6 – 22/6. Ordrer som er modtaget
senest torsdag 28/6 pakkes og sendes afsted inden ferien.

Pris- og bestillingsliste
Vi vedlægger pris- og ordrelisten på vores øvrige varer.

Vi ønsker alle en god sommer og håber, at vejret holder 😊
Michael og Bjarne
Og vi ses vel på Formland?
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