
Gave 1
En gavepose indeholdende:
200 gr. andeterrin med figner,
100 gr. crackers med rosmarin og små pakker
chokolade i julepapir.

Pris 112,- kr. (excl. moms)
140.- kr. (incl. moms)

Sydens Vine og Delikatesser v/ Tom Christensen
Tlf: 40450431 Email : info@sydensdelikatesser.dk
Dronningmølle Strandvej 649 D 3120 Dronningmølle

Gave 2
En gavepose indeholdende:
250 ml ekstra jomfruolivenolie fra Competa,
130 gr. andepate fra Frankrig, 100 gr. rosmarin
crackers og små pakker chokolade i julepapir.

Pris 112,- kr. (excl. moms)
140.- kr. (incl. moms)

Gave 3
En gavepose indeholdende:
En æske økologiske blande chokolader fra Sum-
merbird, 100 gr. økologiske mandler med ros-
marin fra Mill & Mortar og små pakker chokolade
i julepapir.

Pris 116,- kr. (excl. moms)
145.- kr. (incl. moms)



Gave 6
En flaske semi seco cava fra Bach i Spanien, 80 gr.
økologisk petit four chokolade fra Summerbird..

Pris 144.- kr. (excl. moms)
180.- kr. (incl. moms)

Sydens Vine og Delikatesser v/ Tom Christensen
Tlf: 40450431 Email : info@sydensdelikatesser.dk
Dronningmølle Strandvej 649 D 3120 Dronningmølle

Gave 5
En gavepose indeholdende:
100 gr. ristede økologiske Summer-
bird mandler med nougat,
138 gr. Bornholmske karameller
med lakrids og små pakker choko-
lade i julepapir.

Pris 120,- kr. (excl. moms)
150.- kr. (incl. moms)

Gave 4
En gavepose indeholdende:
90 gr. karamelliseret hvid chokolade, 220 gr. bal-
samico med passionsfrugt,
250 ml. ekstra jomfruolivenolie fra Competa og
små pakker chokolade i julepapir.

Pris 120,- kr. (excl. moms)
150.- kr. (incl. moms)



Gave 7
En gavepose indeholdende:
En æske petit four chokolade fra Summerbird,
en flaske økologisk rødvin fra D’Alberto i Castilla
y Leon i Spanien og små pakker chokolade i
julepapir.

Pris 176,- kr. (excl. moms)
220.- kr. (incl. moms)

Gave 8
En gaveæske indeholdende:
120 gr. Fransk nougat fra Provence med citron
og appelsin, 138 g Bornholmske salt karameller
med sydesalt, 100 gr. økologiske mandler med
hindbær fra Summerbird og små pakker choko-
lade i julepapir.

Pris 188.- kr. (excl. moms)
235.- kr. (incl. moms)

Sydens Vine og Delikatesser v/ Tom Christensen
Tlf: 40450431 Email : info@sydensdelikatesser.dk
Dronningmølle Strandvej 649 D 3120 Dronningmølle



Gave 9
En gavepose indeholdende:
En flaske portvin fra Feist, 250 gr. Franske
trøfler i flot blå dåse og små julepakker med
chokolade.

Pris 200,- kr. (excl. moms)
250.- kr. (incl. moms)

Gave 10
En gaveæske indeholdende:
En flaske økologisk rødvin fra D`Alberto i Castil-
la y Leon, Spanien, 90 gr. karamelliserede hvid
chokoladechokolade, 180 gr. olivenolie tape-
nade, 130 gr. andepate’ en dåse sardiner fra
Portugal, en æske rosmarin crackers, en æske
håndlavede karameller fra karamelkompagniet
og små julepakker med chokolade.

Pris 440.- kr. (excl. moms)
550.- kr. (incl. moms)

Sydens Vine og Delikatesser v/ Tom Christensen
Tlf: 40450431 Email : info@sydensdelikatesser.dk
Dronningmølle Strandvej 649 D 3120 Dronningmølle



Gave 11
En gavekurv indeholdende:
En flaske økologisk rødvin fra D,Alerto i Castil-
la Y Leon, Spanien, en økologisk mini amber
Summerbird chokolade, et glas tapenade med
oliven, en karamelbar med fløde og salt i mørk
chokolade, en fasanpate’ 130 gr. en æske ros-
marin crackers 100 gr. og små julepakker med
chokolade.

Pris 280,- kr. (excl. moms)
350.- kr. (incl. moms)

Gave 12
2 flasker ekstra økologisk jomfru olivenolie fra Nunez De Prado
i Baena, Andalusien.
Der kunne skrives flere bøger om Francisco Nunez de Prado
som er syvende generation på gården.
Han var en af de første der startede med økologi i Spanien.
Baena i Cordoba provinsen bliver kaldt for byen hvor ”guldet
flyder”, grundet deres gode olier.
Virksomheden er blandt andet kendt for at være den eneste
spanske olivenmølle som tapper den såkaldte ”blomst” – flor –
af olien på flasker.
Blomsten er de første 20 % af olien som drypper naturligt fra
de malede bær, inden at selve presningen begynder.
Denne del af olien betragtes af kendere som den bedste frak-
tion.

Pris 440.- kr. (excl. moms)
370.- kr. (incl. moms)

Sydens Vine og Delikatesser v/ Tom Christensen
Tlf: 40450431 Email : info@sydensdelikatesser.dk
Dronningmølle Strandvej 649 D 3120 Dronningmølle



Gave 13
En gaveæske indeholdende:
En flaske dessertvin fra Bodegas Bentomiz i
Malaga. Lavet på 100 % merlot – Dyb kirsebær
rød farve – man fornemmer vilde skov jordbær,
forstærket af noter af tomat marmelade, tørrede
ferskner og abrikoser.
velsmagende frisk lang og cremet med afrun-
dede tanniner – en meget spændende vin som
bør nydes med vildt eller chokolade og frugt
desserter.
Alle Bodega Bentomiz vine bliver serveret på
Michelin restauranter verden over.
8 stk. økologiske fyldte chokolader fra Summer-
bird og små fyldte julepakkede chokolader
.

Pris 320,- kr. (excl. moms)
400.- kr. (incl. moms)

Gave 14
Gaveæske indeholdende:
3 flasker Barbera D’Alba 2020 fra Podera Rug-
geri Corsini – Piemonte - Italien.
Barbera d’Alba 2020 smager bare fantastisk,
Frugtrig vin med en smuk rubinrød farve,
smagsnoter af sorte kirsebær, hindbær og
blommer,samt en meget lang og god finish.
Virkelig godt køb til prisen
.

Pris 380.- kr. (excl. moms)
475.- kr. (incl. moms)

Sydens Vine og Delikatesser v/ Tom Christensen
Tlf: 40450431 Email : info@sydensdelikatesser.dk
Dronningmølle Strandvej 649 D 3120 Dronningmølle



Gave 16
Agusti Torello er for cava og Penedes hvad Do-
maine de la Romaine Conti er for Bourgogne.
Denne fantastiske cava kommer fra nogle af de
ældste vinstokke i Penedes.
Elegante bobler, sprød smag med vanille,
trøfler, nødder og svampe.

Pris 464,- kr. (excl. moms)
580.- kr. (incl. moms)

Gave 15
En gaveæske indeholdende:
Koldrøget Færøsk laks i særklasse fra Samsø
Røgeri.
Laksen er røget på savsmuld fra frugttræer fæl-
det på Samsø.
Christian Aarø indehaveren af Michelin restau-
ranten AOC og Jens Rahbek Hansen stifteren af
Sticks’n Sushi samt andre topkokke taler om en
helt unik smagsoplevelse.
Vægt ca 800-950 gr.
En flaske Riesling ”druernes konge” i Alsace –
en vin med meget høj kvalitet og med fantastisk
smag, går perfekt sammen med laksen.

Pris 464.- kr. (excl. moms)
580.- kr. (incl. moms)

Sydens Vine og Delikatesser v/ Tom Christensen
Tlf: 40450431 Email : info@sydensdelikatesser.dk
Dronningmølle Strandvej 649 D 3120 Dronningmølle



Gave 17
En gaveæske indeholdende:
En flaske dessert vin fra Bodega Bentomiz i Mal-
aga, lavet på 100 % merlot – dyb kirsebær rød
farve – man fornemmer skov jordbær, forstærket
af noter af tomat marmelade, tørrede ferskner og
abrikoser.
Velsmagende frisk lang og cremet med afrundede
taniner – en meget spændende vin som bør nydes
med vildt eller chokolade og frugt desserter.
En dessertvin lavet på 100 % Moscatel de Ale-
jandria, meget elegant, attraktiv gylden farve med
aroma af mandarin, nellike, orange og jasmin,
efterfulgt af grapefrugt.
Ren og meget blød, perfekt som aperitif eller til at
ledsage frugtagtige desserter såsom orange sor-
bet, mango mousse, fersken og ananas retter.
Alle Bodega Bentomiz vine bliver serveret på Mi-
chelin restauranter verden over.
8 stk. økologiske petit four chokolade fra Summer-
bird og små julepakker med chokolade.
.

Pris 480,- kr. (excl. moms)
600.- kr. (incl. moms)

Sydens Vine og Delikatesser v/ Tom Christensen
Tlf: 40450431 Email : info@sydensdelikatesser.dk
Dronningmølle Strandvej 649 D 3120 Dronningmølle


