
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: Nieuwe wijnen "La Quercia" 

Datum: 27 mei 2009 16:14:17 GMT+02:00
Aan: "karel meesters" <karel@enoconsult.nl>

1 bijlage, 41,4 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Gistermiddag arriveerde een zending met drie nieuwe (rode) Montepulciano d'Abruzzo's van La Quercia:

Peladi 2007
La Quercia 2007
La Quercia Colline Teramane 2004

La Quercia is een producent van betaalbare, prachtige wijnen. 
Je proeft in alle wijnen hun gedrevenheid en zorgvuldigheid van werken. 
De rode Peladi 2006 was een geweldig succes. Die is onderhand uitverkocht en wordt opgevolgd door de
iets lichtere en zachtere Peladi 2007.
Daarnaast kocht ik La Quercia 2007: onweerstaanbaar voor de liefhebber, een intense en tikje ruige
volbloed Montepulciano (wat een fruit!!). 
Ten slotte zijn er voor wie nóg meer wil een paar doosjes van de luxe, houtgerijpte en onderhand belegen La
Quercia Colline Teramane 2004.

Prachtig gemaakte en stuk voor stuk heerlijke wijnen !

Peladi 2007 (soepel, fruitig, zacht, rond) €  6,50
La Quercia 2007 (intens fruitig, krachtig, tikje ruig) €  8,80

La Quercia Colline Teramane 2004 (houtgerijpt, complex belegen) €  15,50

- prijzen per fles bij een volle doos -

voor meer informatie over de bovenstaande wijnen: 
peladirosso-07.html
querciarosso-07.html

http://goedewijn.info/peladirosso-07.html
http://goedewijn.info/querciarosso-07.html


querciateramane-04.html

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

http://goedewijn.info/querciateramane-04.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

