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TAASTRUP: I forbindelse med 
høstfesten lørdag den 3.sep-
tember, som afholdes i Ta-
astrup ByMidte, åbner Ta-
astrup Ny Vinhandel traditi-
onen tro den populære vinbar, 
hvor man kan sidde og nyde et 
godt glas vin. 

Vinbaren byder på 18 for-
skellige vine forskellige lande 
verden over og sælges glasvis 
fra »kun« 15.- kr. pr. glas. På 
denne måde er det muligt at 
smage flere forskellige udsøgte 
vine i forskellige prisklasser, 
druesorter og farver! Udover 
vin sælges kaffe, kage & Sum-
merbird flødeboller. 

”Bedre Øl, som importerer 

øl fra det traditionsrige Tjek-
kiske bryggeri Platan, og som 
har brygget øl siden 1598, vil 
også være repræsenteret til 

høstfesten på Taastrup Hoved-
gade. I den forbindelse uddeles 
smagsprøver af  det velsmagen-
de øl. Øltyperne spænder vidt 

fra de traditionelle tjekkiske 
pilsnere Platan 11 og Lobko-
wicz, over i classictyper som 
Granat og Demon, og atter helt 
over i hvedeøllen Velen, den 
bløde guldøl Perla samt den 
sorte stoutlignende øl Merlin. 
Ej at forglemme en skøn næ-
sten alkoholfri øl Nealko på 
max. 0,5% alkohol. I samme 
forbindelse introduceres det 
gode øl hos Tåstrup Ny Vin-
handel, hvorfor det er muligt at 
købe det gode tjekkiske øl med 
hjem til kampagnepris. Bed-
re Øl & Taastrup Ny Vinhan-
del ser frem til en dejlig dag 
i høstfestens tegn”. Vinbaren 
& Bedre Øl er placeret foran 
Taastrup Ny Vinhandel på Ta-
astrup Hovedgade 74.  

Vinbar og smagsprøve til  Høstfest på lørdag  

Der er også smagsprøver for diverse tjekkiske øl på lørdag.

Den populære vinbar er atter på plads ved Høstfesten på lørdag. 
Det er Taastrup Ny Vinhandel, der sørger for udskænkning 
af  forskellige vine. Det koster »kun«  kr. pr. glas.

TAASTRUP: Sommerferien er ef-
terhånden slut og den sol som 
mange ikke har fået fra himlen 
kunne man jo passende opleve 
fra flaske i stedet for i form af  
en smagning i rommens tegn 
onsdag den 7. september i Ta-
astrup Ny Vinhandel på Ta-
astrup Hovedgade. 

Taastrup Ny Vinhandel har 
nemlig inviteret, Tommy Sei-
len, der kommer fra Danmarks 
største Rom importør, Mac Y, 
til at komme og fortælle om 
rommens fortræffeligheder 
og ikke mindst lade gæsterne 
smage på sagerne. Taastrup 
Ny Vinhandel  har i fællesskab 
med Tommy Seilen udvalgt ot-
te forskellige Rom, der repræ-
senterer denne herlige drik’s 

forskelligheder på bedste vis, 
nemlig søde, tørre, stærke og 
milde. 

Smagningen holdes i Ta-
astrup Ny Vinhandel, ons-
dag den 7. september 2011 kl. 
18.30.  Tilmelding er nødvendig 
på forhånd.

Kom til romsmagning i 
Taastrup Ny Vinhandel

Den fortræff elig rom 
kaldet »Ron Millonario« 
kan også smager onsdag 
den . september.

MARTIN MORTENSEN A/S
TAASTRUP KONTORFORSYNING - BOGHANDEL

Taastrup Hovedgade 77 - Tlf. 43 99 01 60

Bordtelefon 
med store knapper 
til svagtseende
• håndfri højtaler

• LCD display med 3 linier

• lysdiode, der indikerer, at tlf. ringer

• baggrundslys i display

• vækkeur

• kompatibel med høreapparat

før 349,-

Høstfest
SUPERGODE GADETILBUD 

Lørdag d. 3.sept. kl. 9.30 - 16.00

Makulerings-
maskine
førpris 249,-

 

149,-

SPAR 100,-

249,-

SPAR 100,-

Tilintetgør dine 

personlige papirer

       Og andre

  nye spændende 

efterårsvarer 

til Festpriser fra

med fl ere...Taastrup Hovedgade 68, 2630 Taastrup,  43 99 71 84 
www.butik-volume.dk • post@butik-volume.dk

Ze-Ze skjorte sort og råhvid
Normalpris 300.- 

Festpris 150.-
Ze-Ze 
Bomulds toppe/t.shirts i nye efterårsfarver
Flere modeller
Normalpris 100.-/130.-

Festpris frit valg 

2 stk. 150.-
Ze-Ze 
smart kort vest eller stumpebuks
Sand eller blå

Normalpris pr. del 300.-

Festpris frit valg 150.-

Høstfest

Høstfest på Taastrup Hovedgade


