
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: Kerst 2011

Datum: 15 december 2011 16:32:54 GMT+01:00
Aan: "Karel Meesters" <info@winescout.info>

2 bijlagen, 166 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Ja, het is bijna weer zover: de feestdagen naderen met rasse schreden.
Nog ruim een week en het is weer zover. 
U heeft vast al een idee van de gerechten die worden bereid (of besteld), heeft u er al wijnen bij?

Ook dat kan geregeld. Heel gemakkelijk zelfs, want ik heb een speciale kerstdoos samengesteld waarmee u de gehele Kerst en Oud & Nieuw
door kunt komen. Krijgt u erg veel bezoek dan mogen het ook twee dozen worden. Voor (bijna) alle gelegenheden zit er wel een wijn bij, van
gewoon (en lekker) tot luxe en bijzonder, zowel in rood als wit (+ een lekkere droge rosé) en zelfs een flesje (beschaafde) bubbels. Eco en niet
eco, het zit allemaal in die doos en dat ook nog voor een extra voordelige prijs. 

2x Zillinger Weissburgunder, 1x Vicentini Casale, 2x Rouge & Noir Merlot, 1x Tersande rosé, 2x Tersande rouge, 
1x Sarrail Magdalena, 1x Champs de l'Abbaye Chalonnaise, 1x Zillinger Frizzante, 1x Patience des Homs

van € 121,45 voor € 115,--

Heeft u nog geen idee wat het gaat worden met de gerechten? dan kunt u met de kerstdoos nog alle kanten op. 

Maar het is waarschijnlijker dat u zelf wél en idee heeft welke van de Goedewijnen dit jaar mogen schitteren op uw tafel. 
De ronduit prachtige rode Bourgognes?, Il Casale?, Paul, of de Gravieres?, La Quercia, Gloria, de nieuwe Magdalena of de bijzondere
l'Exception? om er eens een paar te noemen.
Maar waar passen ze het beste bij? Dat heb ik voor u op een rijtje gezet, op deze speciale pagina op de site, per toepassing (aperitief, vis,
vlees, etc) en ook nog met de prijs erbij, mooi overzichtelijk, ziet u ook nog het bos tussen al die bomen door.

Komt u er niet uit, of heeft u een vraag over de wijnen: mail of bel gerust, er is altijd een passende wijn te vinden.

Rest me u nog heel erg prettige dagen met volop genieten te wensen!

http://goedewijn.info/kerstwijnen2011.html


Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters

www.goedewijn.info
Grote Rozenstraat 64
9712 TJ Groningen
tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan 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://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

