Bryghuset Vendia gaveideer
Gaveideerne er kun forslag, vi sammensætter gerne individuelle gaver helt efter jeres ønske til
indhold og pris. Kontakt os eller kig ind i vores lille butik/deli i svinget 4, 9800 Hjørring og bliv
inspireret.

Elektronisk gavekort
I flot eksklusiv gaveæske som kan benyttes til alt – lige fra humle til gourmet. Kortet kan benyttes
på både V og Bryghuset Vendia. (kan anvendes som hævekort, og laves på beløb fra kr. 150,- og
opefter)

Øl-gaveæske fra kr. 105,Laves med 3, 4 eller 6 flasker Vendia øl indpakket i flot gaveæske med til- og frakort.

Vingaver fra 60 kr. (kun hos V)
Vi har et godt udvalg af kvalitetsvine, som er nøje udvalgt – her får du virkelig noget for pengene.

Vendia bjesk 50 cl. kr. 195,Fyldig og kompleks bjesk med en smag af porse, enebær og timian.

V bjesk 50 cl. kr. 195,Elegant og raffineret bjesk med en sødelig eftersmag.

Gave “Den maskuline” til receptioner fødselsdage osv. kr. 350,(Skal forudbestilles min. 1dag før afhentning/levering)
Kassen indeholder flg.
6 Vendia øl
1 V eller Vendia bjesk 50 cl
2 Vendia øl glas
2 Vendia ølbrikker

Gave “Den feminine” til receptioner fødselsdage osv. kr. 350,(Skal forudbestilles min. 1dag før afhentning/levering)
Kassen indeholder flg.
1 Pose Vendia The 100g
1 Pose Vendia kaffe 200g
1 Pose Vendiachokolade 100g
1 flaske Tawny portvin
2 Vendia øl
1 pose Kaffesukker med kandis og rørsukker 100g

Gave “Den Gastronomiske” kr. 500,Kassen indeholder flg.:
4 flaskeøl 50 cl. fra Bryghuset Vendia
1pose Vendia gourmet salt
1 flaske rødvin
1 pose hjemmelavet Vendia knækbrød
1 glas grov fransk sennep
1 eksklusiv olivenolie
1 flaske fransk vineddike med krydderurter
1 rustikt skærebræt

Gave “Den Eksklusive” kr. 650,Kassen indeholder flg.
1 gavekort til V eller Bryghuset i flot æske værdi 200 kr.
1 flaske spansk cava
2 flaskeøl fra Bryghuset Vendia
2 flasker Vendia Juleøl 75 cl
1 flaske rødvin
1 pose Gourmet kaffe Vendias egen blanding 200g
1 pose Vendia the 100g
1 pose hjemmelavede chokolader 100g.
1 pose hjemmelavet Vendia knækbrød
1 Pose hjemmebagte cookies
1 flaske eksklusiv olie
1 pose Vendia gourmet salt

Gave “Julens store glæder” kr. 650,Kassen indeholder flg.
1 gavekort til V eller Bryghuset i flot æske værdi 200 kr.
4 flaskeøl fra Bryghuset Vendia
1 flaske V eller Bryghuset Vendia bjesk 50 cl
1 flaske Vendia Juleøl 75 cl
1 pose hjemmesaltede nødder og tørrede bær 150g
1 pose Gourmet kaffe Vendias egen blanding 200g
1 pose Vendia the 100g
1 pose hjemmelavede chokolader 100g

