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KJvin er resultatet af en mangeårig passion og interesse for vin. En personlig passion og interesse, som senere 

hen er blevet professionel, og som hele tiden er under udvikling. KJvin blev grundlagt i foråret 2019, hvor 

Karsten Jensen besluttede sig for, at han ville give danskerne muligheden for at købe rigtig gode vine til gode 

priser. Det er det grundlag, der hver dag arbejdes ud fra. 

I dag tilbyder KJvin et bredt udvalg af vine fra stort set alle større vinproducerende lande, og alle er vine, som vi 

selv har smagt og valgt, så vi sikrer, at kvalitet og pris hænger sammen. Vi har til årets vinfestival valgt at vise jer 

vine fra forskellige lande – New Zealand, Sydafrika, Argentina og Østrig (og en enkelt italiener) - som vi glæder 

os til at fortælle meget mere om.

Hos KJvin kan du blande vinene, præcis som du vil – 6 fl. prisen er gældende ved et samlet køb på 6 flasker 

eller mere.
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Hos KJvin er vores slogan ”Mere end bare vin”. Det er både fordi, vi synes, at vin ikke bare er vin. Der er 

historier og følelser bag, og en god vin kan skabe en fantastisk oplevelse. Men også fordi vi kan meget mere 

end kun vin. Vores mål er at kunne tilbyde alle drikke, som hører til en god middag, og det arbejder vi os stille og 

roligt hen imod.

Til årets vinfestival har vi valgt at holde os til vin. Vi har dog taget nogle søde vine med, som vil passe ideelt som 

afslutning på en god middag, men som også kan bruges til meget andet. Der er fem forskellige vine, som er af 

fire forskellige stilarter. De kommer fra Portugal og Italien. Også her glæder vi os til at vise vinene frem og 

fortælle om dem.

Hos KJvin har vi et showroom i forbindelse med vores kontorer på Stillingvej 107 i Sabro, hvor du altid er 

velkommen til at kigge ind. Her viser vi gerne hele vores sortiment frem og tager en snak om vin, smag, 

sammensætninger med mad og meget andet med alle, der kigger ind. Vi er der alle hverdage i ”almindelig 

kontortid”. Derudover holder vi jævnligt forskellige aktiviteter – det kan man følge med i hvornår sker, hvis man 

enten er tilmeldt vores nyhedsbrev eller følger os på de sociale medier.

Hos KJvin kan du blande vinene, præcis som du vil – 6 fl. prisen er gældende ved et samlet køb på 6 flasker 

eller mere.

Følg os gerne på Facebook og Instagram


