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Wilderer Distillery

Paarl

Sydafrika
Wilderer är inte bara Sydafrikas första privata distilleri, utan också den
mest prisade, med över 70 internationella medaljer och utmärkelser,
inklusive många guld- och dubbelguldmedaljer.
I smakrummet på ”Pappa Grappa” (strax utanför Paarl, på väg
till Franschhoek) kan du smaka och köpa all Wilderers fina sprit.
Restaurangen har blivit en av de mest älskade i Winelands och serverar
specialiteter som Flammkuchen, Springbok Ravioli, färsk fisk och saftiga
biffar.
Under säsongen är Wilderer värd för jazzbrunch på varje månads första
söndag - sedan 17 år tillbaka. Denna plats är verkligen en mötesplats för
turister och lokalbefolkningen.
Sedan januari 2013 har Wilderer en andra plats på den berömda
Spice Route Destination Farm i Suider-Paarl. Förutom ett ölbryggeri,
chokladfabrik, glasblåsning, vinprovning, mountainbikespår och mer,
erbjuder Wilderer här ett annat smakrum och en underbar restaurang
som heter La Grapperia Pizza & Bistro. Njut av några av Winelands mest
spektakulära vyer över Franschhoek och Stellenbosch bergen, hela vägen
till Kapstads majestätiska Table Mountain.
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Wilderer Distillery

Fynbos Gin
Wilderer Fynbos Gin är resultatet av Helmut
Wilderers rika kunskap kring att skapa sprit
med unika Sydafrikanska örter. Denna
kristallklara gin kombinerar de klassiska
enblommorna och smaker av citrus med den
distinkta aromen av vild dagga, honeybush
och buchu för en karismatisk finish.
Typ
Alkoholhalt
Volym
Artikelnummer
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Cape Gin

45%
500 ml
316855
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Leveransvillkor
1. Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)
· 10 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle,
alternativt ett ordervärde om minst 4500 kr.
· Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskommen
leveransdag. Leverans sker enligt överenskommen
leveransdag utan särskild tidspassning under
leveransdagen.
· Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats
får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)
Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra
service utöver ovanstående leveransvillkor, måste
godkännas av Hormiga.
Exempel på särskilda leveransvillkor:
1. Leverans vid förutbestämd tidpunkt under
leveransdagen.
2. Särskild returtagning utan ny leverans.
3. Leverans och returtagning på annan dag än
överenskommen leveransdag.
4. Sen inkommen order.
5. Order mindre än 10 kolli per leveranstillfälle.

3. Reklamationsvillkor
Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till
Hormiga inom 2 dagar från leverans.
Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska
anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Kontakt
M&A Hormiga AB
Postadress:
Flyinge 1561
247 92 S Sandby
Sverige
info@hormiga.se
www.hormiga.se
Mailorder:
info@hormiga.se
M&A Hormiga AB reserverar sig för eventuella
tryckfel. Med reservation för att årgångar på
viner kan variera vid leverans mot bilderna i
denna katalog.

