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JULEGAVER  
MED LÆKKERIER  

DER BRINGER GLÆDE  
TIL ALLE.

Gaverne bestilles via Andrupvin.dk
Gaverne kan bestilles til levering fra uge 44.

Skal du bruge gaver udelukkende  
bestående af vin eller spiritus,  

kontakt os på tlf. 5080 9005 og vi finder stil og pris,  
der matcher dine ønsker.



GAVEPOSE 1
 1 x Crudo rose. Frugtrige aromaer af kirsebær, modne  
hindbær og let hint af krydderier. Smagen er frisk, frugtrig 
og aromatisk, med noter af modne røde bær, grapefrugt og 
solbær. Fin og frugtrig eftersmag.

1 x   pose franske chokoladetrøfler med karamelsmag.

1 x Sprossehus fra Xocolatl. Lakrids med mælkechokolade  
og hindbær.

2 x chokoladekugler. 

180 kr. pr. stk. 

GAVEPOSE 2
1 x Fletris rødvin. Super primitivo hvor der er skruet op  
på alle parametre. Den har en unik intensitet og smag,  

som er kommet frem via en sen høstning.

1 x popcorn m. lenchen (kanel) fra NoCrap.

1 x pose franske chokoladetrøfler med karamelsmag.

2 x chokoladekugler. 

180 kr. pr. stk.

GAVEPOSE 3
1 x Charles Montaine Champagne Demi-Sec. Den byder på 
en frisk og delikat duft af røde bærfrugter og smagen er 
let sødlig og dejlig velafbalanceret. Eftersmagen er lang og 
vedholdende med en behagelig let sødme.

1 x Sprossehus fra Xocolatl. Saltlakrids med  
mælkechokolade.

 1 x juleknallert. Hasselnødder med nougat og havsalt.

2 x chokoladekugler (smagsvariant kan variere).

300 kr. pr. stk.
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GAVEPOSE 4
1 x Eremo San Quirico - en af Italiens bedste  
rødvine. Den har bløde tanniner, flot fylde,  
tæthed og en cremet tekstur. Den sødmefulde 
smag virker nærmest som en bombastisk og 
intens frugtkompot. Den tætte frugt bliver  
hængende i eftersmagen.

1 x pose franske chokoladetrøfler med  
karamelsmag.

1 x Sprossehus fra Xocolatl. Lakrids med  
mælkechokolade og hindbær.

2 x chokoladekugler. 

264 kr. pr. stk.

GAVEPOSE 5 
1 x Egregio. Rig på aromaer af kirsebær,  

solbær og blommer. Den er fyldig,  
blød og koncentreret i stilen.

1 x mandler fra Summerbird.

1 x Lakrids classic med salt og  
karamel fra Lakrids by Bulow.

2 x chokoladekugler. 

225 kr. pr. stk.
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GAVEPOSE 8 
1 x Sparkling Tea fra Summerbird.  
Mousserende te lavet på kamille,  

hvid te, hvidvin, citrus, krydderurter  
samt vanilje.

1 x mandler fra Summerbird

1 x Handcrafted bar (smagsvariant  
kan variere) fra Summerbird.

2 x sommerfugle fra Summerbird.

315 kr. pr. stk.

GAVEPOSE 7
1 x Barrista Pink Gin. En lækker gin  
med smagen af friske jordbær.

1 x mandler fra Summerbird.

1 x Lakrids classic med salt og  
karamel fra Lakrids by Bulow.

2 x chokoladekugler. 

395 kr. pr. stk.

GAVEPOSE 6
1 x Borgofulvia MOSCATO Spumante  

Dolce. En frisk og sødmefuld moscato  
med bløde og elegante bobler.

1 x mandler fra Summerbird.

1 x Lakrids classic med salt og  
karamel fra Lakrids by Bulow.

2 x chokoladekugler.

200 kr. pr. stk.
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GAVEKASSE 1
2 x Opera rosé. Super lækker rosé fra Gardasøen.  
Smagen er saftig og frugtrig med fin fylde  
i en populær stil.

1 x popcorn m. lenchen (kanel) fra NoCrap.

1 x pose franske chokoladetrøfler med  
karamelsmag.

2 x chokoladekugler.

265 kr. pr. stk.

GAVEKASSE 2
2 x Eremo San Quirico - en af Italiens bedste  

rødvine. Den har bløde tanniner, flot fylde,  
tæthed og en cremet tekstur. Den sødmefulde  

smag virker nærmest som en bombastisk  
og intens frugtkompot. Den tætte frugt  

bliver hængende i eftersmagen.

1 x mandler fra Summerbird.

1 x Lakrids classic med salt og  
karamel fra Lakrids by Bulow.

3 x chokoladekugler. 

460 kr. pr.stk.

GAVEKASSE 3
1 x Blend Boss Red. Fantastisk australsk  
rødvinsblend - saftig og fyldig.

1 x Blend Boss White. En vin med stor aromatisk 
karakter, fylde og fuld af smag.

1 x juletræ. Mælkechokolade med karamel.

1 x juleknallert. Syltet orange overtrukket  
med 70% mørk chokolade.

3 x chokoladekugler 

290 kr. pr. stk.
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GAVEKASSE 4
2 x Blend Boss. Fantastisk australsk  
rødvinsblend - saftig og fyldig.

1 x mandler fra Summerbird. 

1 x Classic lakrids med salt og karamel  
fra Lakrids by Bulow.

2 x chokoladekugler.

320 kr. pr. stk.

GAVEKASSE 6
1 x Honora Vera Irreverent Red Blend. Sydspansk ”pleaser” 
med en spændende eftersmag, flot struktur og rig på smag.

1 x Ice Crystal. 9 lækre fyldte chokolader fra Xocolatl med 
mint, lakrids, mild flødekaramel, nougat og saltkaramel.

1 x Sprossehus fra Xocolatl.  
Lakrids med mælkechokolade og hindbær.

1 x Lakrids classic med salt og karamel fra Lakrids by Bulow.

3 x chokoladekugler.

320 kr. pr. stk

GAVEKASSE 5
2 x Ateca Honora Vera. En vin hvor den  

store frugtaroma er dominerende i smagen.  
Den er fyldig og velsmagende og med  

en lang frugtrig eftersmag. 

1 x juletræ. Mælkeschokolade  
med lakridskaramel.

1 x Sprossehus fra Xocolatl.  
Saltlakrids med mælkechokolade.

3 x chokoladekugler. 

280 kr. pr. stk.
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GAVEKASSE 7
1 x Barrista Pink Gin. En lækker gin  
med smagen af friske jordbær.

2 x Fever-Tree tonic water.

1 x chips.

1 x mandler fra Summerbird.

3 x chokoladekugler. 

389 kr. pr. stk.

GAVEKASSE 9  
- FOR LAKRIDS ELSKERE

1 x Maravento Syrah. Farven er mørk rubinrød med  
violet kant. Yderst intense, frugtrige og komplekse 
frugtaromaer, med hints af lakrids og krydderier.  
Den er kåret til en af Siciliens bedste rødvine! 

1 x vingummi med lakrids fra Wally and Whiz.

1 x mandler med lakrids fra Summerbird.

1 x karameller med lakrids fra Karamelleriet. 

1 x popcorn med lakrids fra NoCrap. 

2 x chokoladekugler med lakrids.

320 kr. pr. stk.

GAVEKASSE 8
1 x Egregio. Rig på aromaer af kirsebær, 

solbær og blommer. Den er fyldig,  
blød og koncentreret i stilen.

1 x chips.

1 x saltmandler.

1 x chokoladebar fra Xocolatl.

2 x øl fra Møn bryghus.

2 x chokoladekugler.

245 kr. pr. stk.
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RUDEÆSKE 2
1 x Il Sapiente. Vores mest solgte vin! 

Fuldblods-italiener i Ripasso stil.  
Farven er intens rubinrød. Intense  

aromaer af mørk frugt og vanilje fra 
fadlagringen. En fyldig, særdeles blød 

og meget smagsfuld rødvin, som i  
smagen byder på søde kirsebær,  

mørk frugt og krydderi.

1 x juletræ. Mælkeschokolade  
med saltkaramel.

1 x Petit four fra Summerebird.

1 x mandler fra Summerbird.

3 x chokoladekugler  
(smagsvariant kan variere).

275 kr. pr. stk.

RUDEÆSKE 1
1 x Eremo San Quirico - en af Italiens 
bedste rødvine. Den har bløde tanniner, 
flot fylde, tæthed og en cremet tekstur. 
Den sødmefulde smag virker nærmest 
som en bombastisk og intens frugtkom-
pot. Den tætte frugt bliver hængende i 
eftersmagen.

1 x juletræ. Mælkeschokolade med  
lakridskaramel fra Xocolatl.

1 x  juleknallert fra Xocolatl.

1 x Snowball salt og pepper fra  
Lakrids by Bulow.

3 x chokoladekugler. 

415 kr. pr. stk.
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STOR GAVEKASSE 1
2 x Il Sapiente. Vores mest solgte vin! Fuldblodsitaliener i Ripasso stil. Farven er intens 
rubinrød.  Intense aromaer af mørk frugt og vanilje fra fadlagringen. En fyldig, særdeles 
blød og meget smagsfuld rødvin, som i smagen byder på søde kirsebær, mørk frugt og 
krydderi.

3 x øl fra Fanø Bryghus.

1 x Ice Crystal. 5 chokolader fra Xocolatl.

1 x nødder.

1 x lakrids med salt og karamel fra Lakrids by Bulow.

1 x mandler fra Summerbird.

2 x chokoladekugler.

480 kr. pr. stk.



STOR GAVEKASSE 2
2 x Mammasanta.Vinen er en bombe for dine smags- 

løg af virkelig koncentreret og let sødmefuld frugt, 
samt noter af krydderier. Den er meget fyldig, og den  
koncentrerede frugt bliver hængende utroligt længe.

2 x Maravento Syrah. Farven er mørk rubinrød med 
violet kant. Yderst intense, frugtrige og komplekse 

frugtaromaer, med hints af lakrids og krydderier. Den 
er kåret til en af Siciliens bedste rødvine! 

1 x mandler fra Summerbird.

1 x juletræ fra Xocolatl. Mælkeschokolade med saltka-
ramel.

1 x Ice Crystal 9. Chokoladeæske fra Xocolatl.

3 x chokoladekugler.

640 kr. pr. stk.

STOR GAVEKASSE 3
2 x Crudo Organic Rosato. Frugtrige aromaer af kirsebær, 
modne hindbær og lette hints af krydderi. Smagen er frisk, 
frugtrig og aromatisk, med noter af modne røde bær, gra-
pefrugt og solbær. Fin og frugtrig eftersmag.

2 x Nativ Rue Dell Inchiostro. Aromaer af mørke bær, så-
som blåbær og især brombær, samt noter af peber, lakrids 
og tobak. Vinen er medium fyldig og meget frugtrig, med 
bløde tanniner og en lang og blød eftersmag.

1 x hvidløgs aioli krydderi fra Vestjyske Delikatesser.

1 x saltede mandler.

1 x olie fra Vestjyske Delikatesser.

2 x pesto.

1  x oliven.

1 x bruchetta chips.

2 x chokoladekugler.

520 kr. pr. stk
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STOR GAVEKASSE 4 
2 x Blend Boss Red. Fantastisk australsk  

rødvinsblend - saftig og fyldig.

2 x Blend Boss White. En vin med stor  
aromatisk karakter, fylde og fuld af smag.

1 x mandler fra Summerbird.

1 x juletræ fra Xocolatl. Mælkeschokolade  
med saltkaramel.

1 x Ice Crystal 9. Chokoladeæske fra Xocolatl.

2 x chokoladekugler. 

555 kr. pr. stk.



STOR GAVEKASSE 5
- TIL DEN STORE LAKRIDS  
ELSKER

3 x Maravento Syrah. Farven er mørk  
rubinrød med violet kant. Yderst intense, 
frugtrige og komplekse frugtaromaer,  
med hints af lakrids og krydderier.  
Den er kåret til en af Siciliens bedste  
rødvine! 

2 x lakridsøl fra Møn Bryghus.

1 x vingummi med lakrids fra Wally and 
Whiz. 

1 x Lakridsmandler fra Summerbird.

1 x karameller med lakrids fra Karamelleriet.

1 x chokoladebar fra Xocolatl.

1 x Dark lakrids fra Lakrids by Bulow.

2 x chokoladekugler med lakrids.

650 kr. pr. stk.

STOR GAVEKASSE 6
2 x Calmel + Joseph Les Terroirs Cotes du 

Roussillon. Aromaer af sort frugt, og  
krydderier, peber, lakrids og lette urter.  

Fine tanniner og let syre giver en flot  
struktur i denne vin.

2 x Calmel + Joseph Les Terroirs Saint  
Chinian. Duften byder på bløde aromaer af 

mørke blommer og solmodne kirsebær  
med diskrete noter af krydderier samt  

let frugtig sødme og syre. 

1 x Calmel + Joseph Villa Blanche Chardonnay.
Vinen har en særdeles flot fylde, men frisk 

frugt og perfekt tilpasset syre gør at det ikke 
bliver for meget. I smagen fornemmer man 
citrus og pærer, samt lette noter af melon, 

fersken, hvide blomster og anis. 

1 x juletræ fra Xocolatl.  
Mælkechokolade med saltkaramel.

1 x Sprossehus fra Xocolatl.  
Saltlakrids med mælkechokolade.

2 x chokoladekugler.

545 kr. pr. stk.

12



STOR GAVEKASSE 7
4 x særligt udvalgte vine  

med store frugtrige smage.

1 x mandler fra Summerbird.

1 x  juletræ fra Xocolatl.  
Mælkeschokolade med saltkaramel.

1 x Ice crystal 9.  
Chokoladeæske fra Xocolatl.

2 x chokoladekugler.

560 kr. pr. stk.

STOR GAVEKASSE 9
1 x Aviation American Gin 70 cl.  

En amerikansk small batch gin destilleret i 
små mængder af gangen i Portland,  

Oregon. Har scoret 97 point hos Wine  
Enthusiast Magazine, hvilket er den  

højeste score af alle gins i verden.

3 x tonic water fra Fever-Tree.

1 x gaveæske med 8 frogs fra Xocolatl.

1 x mandler fra Summerbird.

1 x nødder.

1 x chips.

1 x juletræ fra Xocolatl.  
Mælkechokolade med saltkaramel.

2 x chokoladekugler.

660 kr. pr. stk.

STOR GAVEKASSE 8
5 x intense og koncentrerede vine i høj kvalitet.

1 x mandler fra Summerbird.

1 x Dark lakrids fra Lakrids by Bulow.

2 x chokoladekugler.

799 kr. pr. stk.
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SELECTION BOX
- TIL LAKRIDSELSKEREN

Fra Lakrids by Bulow.

CHOCOLATE COATED LIQUORICE.

Del din kærlighed for lakrids på den mest  
smagfulde måde. Vores SELECTION BOX gør  

det nemt for dig og dine gæster at nyde lakrids  
A, B, C, D, E, vores jubilæums lakrids, The Classic 
og Gold. Samtidig er det den perfekte gave, når 

du vil forkæle dine nærmeste.

275 kr. pr. stk.

CHRISTMAS COLLECTION
Christmas Collection fra Summerbird indeholder et 
udvalg af vore favoritter. Stykkerne hylder både de 
genkendelige og traditionelle julesmage samt det 
nye og innovative. Æsken indeholder 9 varianter.

Christmas collection egner sig ikke blot som  
en eksklusiv værtsgave, men i den grad også til 
selvforkælelse. 

458 kr. pr. stk.

PRESTIGE GAVEÆSKE 
FRA XOCOLATL
Prestige gaveæske indeholder en bred vifte af fyldte 
chokolade både med karamel ganache og praliné.

42 stykker fyldt chokolade af vores mest populære 
varianter.

Til alle æsker er der vedlagt et beskrivelses ark,  
som beskriver alle chokoladerne.

399 kr. pr. stk.
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HATTEÆSKE BLÅ  
FRA XOCOLATL
70% mørk chokoladebar med hasselnødder, 
mørk chokolade med mintkaramel, syltet 
orange overtrukket med mørk chokolade, 
lakrids med chokolade og mint. Pakket i fin 
hatteæske med sløjfe. Ca. 260 gr.

229 kr. pr. stk.

HATTEÆSKE GRØN 
FRA XOCOLATL
70% mørk chokoladebar med hasselnødder,  
mælkechokolade med lakridskaramel, lakrids 
med karamelchokolade og havsalt, hassel-
nødder drageret i nougat. Pakket i fin  
hatteæske med sløjfe. Ca. 260 gr.

229 kr. pr. stk.

HATTEÆSKE RØD  
FRA XOCOLATL
Karamelchokoladebar med hasselnødder og 
røde bær, lakridser med karamelchokolade 
og havsalt, syltet orange overtrukket med 
mørk chokolade, mælkechokolade med  
karamel. Pakket i fin hatteæske med sløjfe. 
Ca. 260 gr.

229 kr. pr. stk

CHRISTMAS TREATS 
FRA XOCOLATL
Christmas treats indeholder 12 rum med  
forskelligt juleknas, julemandler, chokolader 
og julelakrids inkl. 2 sorte elegante serve-
ringsskåle. Æsken bliver leveret med et  
hyggeligt juleeventyr fra Christiansfeld.  
Det er muligt at placere din egen kunde-  
eller medarbejderhilsen.

600 g. -  400 kr. pr. stk
900 g. -  500 kr. pr. stk
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Bemærk venligst at der kan være 2-3 (hver)dages ekstra leveringstid på nogle af 
produkterne - bl.a. ved større antal.

Vi tager forbehold for udsolgte produkter, prisfejl og at oplyste varianter erstattes 
med et andet tilsvarende produkt, hvis det er udsolgt.

HÅNDVÆRKERVEJ 2 - 6710 ESBJERG V

Åbningstider: Man.-tirs.: Lukket / Ons.-fre.: 10.00-17.30 / Lør.: 10.00-13.00

Kundeservice: Man.-tirs: 09.00-15.30 / Ons.-fre.: 09.00-17.30 / Lør.: 09.00-13.00

GAVEÆSKE FRA  
SNAPS BORNHOLM 
Smag og nyd alle 8 økologiske snapse  
i denne gaveæske som indeholder  
8 stk. 5 cl. flasker.

Bliver leveret i flot eksklusiv gaveæske!

350 kr. pr. stk.


