Kære Cigar Aficionados
Husk fars dag d. 5. juni, og hvordan ellers end at give ham en god cigar fra cigarshop.dk eller måske et
gavekort så han selv kan vælge.

Der er sket en masse nyt i cigarverdenen siden sidst og ikke mindst hos os i cigarshop.dk. Vi har fået en
række nye cigarer i sortimentet
-

Oscar Valladares – The Leaf, Conneticut, Corojo eller Maduro
Vi havde fornøjelsen af at have Oscar på besøg i Danmark i
april måned hvor han fortalte om sine 10 år sammen med
Rocky Patel, der har lært ham en masse om cigarproduktion.
Viden han nu benytter på sin egen fabrik i Honduras. Disse
balancerede cigarer kan købes for 68,-

-

Dunhill Romanas
Et mærke der er reintroduceret på det danske marked. Vi er
stolte over at kunne levere Dunhills mildeste og bedste
cigarer. På nuværende tidspunkt fås Connecticut udgaven, den milde, til kun 65,-. Der er dog tale
om et introduktionstilbud der varer indtil medio juni.

-

Humidor Selection fra Rocky Patel med 5 forskellige
lækre cigarer til kun 235,- Her får du en Edge
Sumtra, Sungrown, Decade, Burn og Old World
Reserve – alle i Toro størrelse i en beskyttende
boks. Perfekt til at smage lidt forskelligt, eller som
gave til f.eks. fars dag.

-

Rejseetui fra Dunhill
Når du er på farten kan du trygt have 2-3 cigarer i
inderlommen med dette cedertræsetui med flot blå velur
på ydersiden. Dette anvendelige etui fås lige nu til kun 149,-

-

Nyt smart trekantet askebæger med indbygget cigarcutter
kan erhverves til kun 269,-. Bemærk at dette tilbud kun
gælder så længe lager haves.

Desuden stiller Cigarshop.dk op til Byfest i Sengeløse med mobil smoking lounge hvor der bliver serveret
rom, kaffe og nogle af de lækre cigarer der også er at finde på Cigarshop.dk. Alle er velkomne d. 14. juni fra
kl. 14 hvor der vil være rig mulighed for at møde andre cigar entusiaster.
Vi har udloddet 1 stk. 3-flamme lighter til den heldige vinder af vores forårskonkurrence Ronny Hjulmand
fra København. Tillykke til dig, du vil modtage lighteren med posten.

