
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: (nog) geen nieuwe wijnen

Datum: 17 september 2009 14:47:34 GMT+02:00
Aan: "karel meesters" <karel@enoconsult.nl>

1 bijlage, 118 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Er is wat afgezocht de afgelopen maanden, er zijn heel wat monsters van nieuwe producenten geproefd en
vergeleken met de wijnen uit mijn huidige assortiment. Ik kon geen aanvulling of verbetering vinden. Daar baalde ik
wel wat van om het maar eens hoekig te zeggen.

Tegelijkertijd realiseerde ik me dat dat ook een groot compliment is voor het huidige assortiment. Het valt blijkbaar
niet mee om een aanvulling te vinden op het zelfde niveau.

Ik blijf gewoon stug doorgaan, want er is nog heel veel moois, er zijn al weer diverse monsters onderweg. Wie weet
zit daar wat "nieuws" bij. Ik hou u op de hoogte.

Al proevende kwam ik dus menige referentiewijn uit mijn assortiment tegen. Vooral die van Domaine des Homs
schitteren keer op keer, maar ook de Montepulciano's van La Quercia en Soaves van Vicentini zijn uit de kunst. De
wijnen van San Gregorio (Tres Ojos) tonen telkens aan dat je voor deze prijs elders heel veel minder kwaliteit in je
glas krijgt. 

Dus zet ik deze vier producenten graag nog eens in het (nog zo lekker schijnende) zonnetje.

Domaine des Homs "La Tersande" rouge 2007
Er is nog een kleine hoeveelheid van dit jaar op voorraad, het opvolgende jaar 2008 is tot mijn grote geruststelling
heel goed en weer stevig, geconcentreerd en rijk van stijl, maar de 2007 heeft net iets meer klasse. Keer op keer ben
ik onder de indruk dat je voor nog geen zes euro zo veel wijn kunt kopen, en dan ook nog eco! Wie nog wat wil
hebben: nu bestellen want op is op.
Binnenkort bestel ik bij Domaine des Homs een ruime hoeveelheid (tijdelijk uitverkochte en eveneens zeldzaam
mooie) "Paul" 2007, De rode Tersande 2008, een klein beetje Tersande wit 2008 (volle, eerlijke Chardonnay) en een
zoete, laat geoogste en houtgerijpte Viognier (schaars, kostbaar+kostelijk).

La Quercia "Peladi" 2007
Wat een lekker Italiaans fruit: en beetje boers, fris, aards en wat een elegantie en souplesse. Geen wonder dat deze
wijn zoveel geregelde afnemers heeft. De luxere La Quercia's worden ook door steeds meer mensen ontdekt:
prachtige intensiteit en diepte.

Vicentini "Terre Lunghe"  2008
Er is volop voorraad van deze wijn, ook de uitermate fraaie en luxe Il Casale 2007 is ruim leverbaar, een tip voor de
warme nazomerdagen? Prachtige frisheid en kruidige, mineralige concentratie!

San Gregorio "Tres Ojos" Garnacha 2007
Ja, wat zal ik ervan zeggen, nog steeds een mondvol, krachtig, rond, warm en intens. Heerlijke combinatie van
souplesse en bonkige kracht, met een pure en intense, warme, kruidige fruitigheid die je alleen maar aantreft in de
betere Rhônes.



De vier wijnen op een rijtje

La Tersande rouge 2007 *eco* (krachtig, intens, warm, genuanceerd) € 5,95
Peladi 2007 (aards-fruitig, soepel, fris, elegant) € 6,50
Terre Lunghe 2008 (droog, zeer fris, mineraal) € 7,30

Tres Ojos Garnacha 2007 (krachtig, soepel, warm, puur) €4,65

prijzen per fles bij een volle doos

* Voor meer informatie over de bovenstaande wijnen: 
tersanderouge-07.html
peladirosso-07.html
terrelunghe-08.html
tresojosgarnacha-07.html

* Zit "uw wijn" hier niet tussen? 
Kijk dan eens op de site: degoedewijnen.html

* Wilt u bij blijven? 
Kijk dan geregeld op: nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht naar ze door. Grote kans dat u
ze er een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook) 

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe

http://www.goedewijn.info/tersanderouge-07.html
http://www.goedewijn.info/peladirosso-07.html
http://goedewijn.info/terrelunghe-08.html
http://www.goedewijn.info/tresojosgarnacha-07.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/


ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met
ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande
link (u hoeft verder niets in te vullen):  stop mail  dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

