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Vi tar forbehold om skrivefeil, prisjusteringer og  
tilgjengelighet.  
Prisene gjelder fra 15. april 2016 
(kan endres uten forvarsel!)

Det var i 1981 at Jean Lenoir utarbeidet den første utgaven av 
aromasettet Le Nez du Vin, som en kombinasjon av aromaer og 
detaljerte beskrivelser av disse.

Hver enkelt aroma er et resultat av dyptgående analyser for å 
fremskaffe nøyaktig den riktige aromaen. Aromaene er designet 
for å vare meget lenge.

 
Luktesansen  
er noe av det viktigste redskapet vi mennesker har. Le Nez du Vin 
hjelper deg med å sette ord på dufter, og er et uvurderlig hjelpemiddel 
for glade vinelskere så vel som for profesjonelle.

De som har en forkjærlighet for brennevin eller kaffe, kan også glede 
seg over spesialtilpassede sett som gir deg enda større glede av det 
vi har i kopp eller glass. 
 

Hva inneholder settet?

Hvert sett består av spesialtilpassede flasker med dufter innen hvert 
sitt område, eget hefte med forklaring på duftene på engelsk, samt 
en forseggjort og praktisk innpakning.

De større settene inkluderer blant annet guidebøker, egne illlustrerte 
duftkort, og mye mer.

Hvordan bestiller jeg duftsett fra Le Nez du Vin?
Nedenfor finner du en liste over alle de forskjellige settene vi kan tilby.  
Alle priser er pr. sett og inkl. mva. Porto og oppkravsgebyr kommer i 
tillegg. Settene sendes pr postoppkrav og betales ved henting på ditt 
postkontor.

Bestilling sendes til  
post@vinhusetnofra.no 

Vi kan tilby følgende sett fra Le Nez du Vin: 

54 aromaer 
«den komplette mesterpakken» for duftene du finner i champagne, hvitvin, rødvin.
- aromaer innen fruktighet, floralt, vegetalt, krydder, animalsk og ristet brød / røyk.

3.595,-

54 aromaer
«den komplette mesterpakken» for duftene du finner i whisky.  
Aromaer innen fruktighet, floralitet, krydder, «toast», treverk, fatpreg.  Aromaene kan fortelle om 
opprinnelse, og litt om produksjonen; malt, modning, destillering og lagringen på fat. 

3.595,- 

24 aromaer Aromaer i champagne, rødvin og hvitvin - klassiske aromaer innen vin 1.995,-

12 aromaer Hvitvin og champagne - aromaer som sitron, grapefrukt og honning 995,-

12 aromaer Rødvin - aromaer som bjørnebær, solbær, lakris og trøffel 995,-

12 aromaer Armagnac - disse aromaene finner du igjen i brunt brenenvin 995,-

12 aromaer Feil i vin - kork, vegetal, såpe, egg, svovel og flere 995,-

12 aromaer Ny eik - slik påvirkes vin og brennevin ved eikelagring 995,-

6 aromaer Rosévin - klassiske aromaer i rosévin 550,-

6 aromaer The nose knows - basisaromaer slik som bringebær, ristet brød og pære. 550,-

36 aromaer 
Deluxe-sett Kaffe Passion  
- eksklusiv trekasse med alt for den kaffefrelste - begrenset opplag 

6.500,-

36 aromaer Kaffe Revelation - bli en kaffekjenner og oppdag nye aromaer 2 695,-

6 aromaer Oppdag kaffe - basisaromaene i kaffe 550,-

Bli en mester på å beskrive det du drikker 

Les mer hos: 
www.aperitif.no


