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En spændende blanding af 24 forskellige 
Rom, Gin, Likør, Portvin, Snaps, Vodka, Absinth, Tequila, Shots.

Luksus  Julekalender
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I år kommer vi med den absolut vildeste julegavekalender til alle 
vores kunder, der ikke vil nøjes med almindelige overraskelser.

Igennem mange år har man kunne købe fine julekalendere med 24 rom, 24 gin eller 
24 portvin og det kan man også i år, men hos BTB Vin & Spiritus prøver vi altid at gøre det 
lidt bedre og meget mere spændende. Vi har købt ind til at kunne lave den ultimativt mest 

spændende julegavekalender til alle over 18 år, der godt vil overraskes af en ny god spiritus 
hver dag i decemberdagene op mod juleaften. Bliver du glad for en speciel vare du har

smagt så er det muligt at få den i større flasker på vores webshop billsbar.dk

Julegavekalenderen indeholder 24 stk luksus spiritus i 5 cl flasker så den passer til 2         
personer, der sammen vil nyde rigtig god Rom, Gin, Likør, Portvin, Absinth, Tequila, Vodka 

lakridsshots, Snaps, Æbleshots og flere andre spændende ting i alle dagene op mod jul.
Vejl. udsalgspris 1395,- Vores julepris ved forudbestilling er 950,-(betaling ved levering )

Der vil være 
info om varen 

og hvordan den 
kan bruges i 
f.eks drinks 

Der er begrænset oplag af begge udgaver, 
så det er først til mølle prinsippet der gælder.

Årets bedste gaveide til ham eller 
hende der skal overraskes i hele 

december måned

Alle købte julekalendere 
indgår i konkurrencen

 Gaven i konkurrencen har en 
værdi på min.5000 kr

Alle købte julekalendere kan deltage i konkurrencen til en værdi af min. 5000,-
F.eks en blandet rom og ginsmagning der holdes i vores showroom i Dalby.

Og så er der forskellige flasker spiritus, T-shirts og shotsspil fra leverandørerne.


