
Hátíð í bæ
Jólagjafalisti 2020



Rolf Johansen & Co hefur til fjölda ára flutt inn gæða vín frá þekktum 
framleiðendum. Markmið okkar er að vera leiðandi í innflutningi á vínum í hæsta 
gæðaflokki á hagstæðu verði.

Ef þú ert að leita að einhverju alveg sérstöku til að gleðja þína viðskiptavini er 
líklegt að þú finnir það hjá okkur hvort sem um er að ræða áfengt eða ekki.

Hér á eftir koma sérvaldar tillögur okkar að jóla og hátíðarvínum fyrir þig og þína
viðskiptavini. Aðeins er um brot að ræða af vöruúrvali okkar en okkur er sönn
ánægja að aðstoða þig við að uppfylla þínar óskir. Við bendum á að aftasta síðan
geymir hugmyndir að óáfengum gjöfum fyrir þá sem það kjósa.

Sjá nánar um vöruúrvalið á nýrri heimasíðu okkar www.rjc.is

Ekki hika við að hafa samband við okkur fyrir ráðgjöf og/eða ef spurningar vakna. 

Arnlaugur Helgason
S: 821-6706
addi@rjc.is

Atli Hergeirsson
S: 821-6709
atli@rjc.is

Birkir Elmarsson
S: 821-6705
birkir@rjc.is
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Rauðvín

Isole e Olena Chianti Classico
Toskana, Ítalía

Kr 3.990.-

Il Poggione rosso
Montalcino, Ítalía

Kr 3.390.-

Aldo Vajra Langhe Nebbiolo
Piemonte, Ítalía

Kr 3.690.-

Aldo Vajra Barbera d'Alba
Piemonte, Ítalía

Kr 3.690.-

Við bjóðum upp á ýmsar útfærslur af
gjafaumbúðum og kössum fyrir eina
til þrjár flöskur saman. Við afgreiðum
pantanir til þín innpakkaðar og klárar
undir tréð sé þess óskað.Cono Sur Organic Pinot Noir

Chile

Kr 2.590.-



Hvítvín

Three Thieves Pinot Grigio
Kalifornía, USA

Kr 2.790.-

Bernard Defaix Prem. Cru Cote de 
Lechet
Burgundy, Frakkland

Kr 3.990.-

Umani Ronchi Casal de Serra 
Verdicchio
Marche, Ítalía

Kr 2.690.-

Baigorri Blanco Fermentado en
Barrica
Rioja, Spánn

Kr 3.190.-

Við bjóðum upp á ýmsar útfærslur af
gjafaumbúðum og kössum fyrir eina
til þrjár flöskur saman. Við afgreiðum
pantanir til þín innpakkaðar og klárar
undir tréð sé þess óskað.

Cono Sur Organic Sauvignon Blanc
Chile

Kr 2.590.-



Freyðivín
- „Búbblur“ á gamlárskvöld?

Nino Franco Rustico Prosecco
Valdobbiadene, Ítalía

Kr 2.790.-

Ferrari Maximum Brut
Trentino, Ítalía

Kr 4.490.-

Billecart-Salmon Brut Réserve
Champagne, Frakkland

Kr 7.190.-

Villa Conchi Cava Brut Seleccion
Spánn

Kr 2.290.-



Tilbúnir gjafakassar

Palacios La Vendimia 2015
Þrjár flöskur og vönduð karafla í glæsilegum kassa
Rioja, Spánn

Kr 9.799.-

Arnaldo Caprai Montefalco 
Rosso
3 lítra flaska í fallegum 
trékassa
Umbria, Ítalía

Kr 15.590.-



Sterkt áfengi

Taylor's Tawny 10 year old
75cl. 20% alc.vol
Portúgal

Kr 5.690.-

Plantation XO 20th anniversary rum
70cl. 40% alc.vol
Barbados

Kr 11.999.-

- Tillögur okkar. Aðeins er hér um að ræða örlítið brot af úrvali okkar af sterku áfengi

Silvio Carta Liquore di Liquirizia
70cl. 23% alc.vol
Sardinía - Ítalía

Kr 5.799.-

Prince Polignac Cognac XO Royal +1 glas
35cl. 40% alc.vol
Frakkland

Kr 8.999-

- Verð eru listaverð og miðast við lítið magn. Leitið tilboða fyrir stærri pantanir



RIEDEL glös

Það er ekki sama í hvaða glas góðu víni er hellt en til eru glös ætluð hverri þrúgu fyrir sig. 
Munurinn getur verið hreint út sagt ótrúlegur þegar rétta glasið er valið fyrir hvert vín. RIEDEL 
hefur verið leiðandi í þróun slíkra glasa og við bjóðum þau á sérstökum kjörum fyrir hátíðarnar.

Ef þú hefur áhuga á að kynna þér málið og jafnvel bæta glösum við jólagjöfina þá skaltu endilega 
láta okkur vita og við veljum glösin í samræmi við vínin sem þú verslar. Bara getur ekki klikkað.

Gin & tonic glös
4 stk saman í kassa

Kr 3.990.-

Gin & tonic glös
4 stk saman í kassa
+ Boigin gin 70cl. (Sardinía)

Kr 11.990.-



NÝTT hjá RJC

- Fallegir og spennandi gjafakassar frá nýrri dagvörudeild RJC

- Verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur. 
Öll eru þau listaverð og miðast við lítið magn. 
Leitið tilboða í stærri pantanir.

RJC – HealthyCo Gjafakassi
Vörur HealthyCo eru lífrænar og án viðbætts sykurs.

Hollari kostur fyrir þá sem vilja þó leyfa sér góðgæti.

Kr 7.309.-

Bættu víni af listanum okkar við
gjafakassann og við pökkum því
fallega með.

Þú mátt líka koma með annað til 
okkar sem þú vilt að fylgi gjöfinni 
(t.d konfekt eða hamborgarhrygg) 
og við pökkum því með.

Leitið tilboða frá okkur.

Við bjóðum upp á ýmsar útfærslur af
gjafaumbúðum.

Finnur þú ekki það sem þú leitar að? 
Hafðu þá samband og við útbúum pakka
sem eru sérsniðnir að þínum óskum.


