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Geachte wijnliefhebber,
Ja, de vakantie zit er weer op, die van mij althans. Tijd voor wijnactiviteit!.
Sinds kort heb ik een heel mooi alternatief voor de tegenwoordig o zo populaire Prosecco in huis. Van
Bioweingut Zillinger afkomstig en gemaakt van de Welschriesling. Hij steekt menig Prosecco met gemak
voorbij. Deze Frizzante is echt mousserend, hoewel iets minder hevig dan bijvoorbeeld een Champagne,
Crémant of Cava, er zitten echter meer dan voldoende bellen in om voor volwaardig mousserend door te
kunnen gaan.

Helaas zit er een "champignon-vormige kurkafsluiting, gezekerd middels een metalen korfje" (muselet) op
waardoor deze wijn in de duurste wijnaccijnscategorie valt. Toch is ondanks dat de prijs van deze mooie
mousserende wijn nog heel redelijk, zeker als je ook de factor Biologisch meeweegt.
Maar waar het uiteindelijk om gaat is heel dik in orde, de smaak en kwaliteit: mooi fris, droog, maar niet te
"strak" van stijl, redelijk vol, maar toch elegant, aangenaam mousserend, maar niet té sterk bruisend (vind
ikzelf een positief aspect) heerlijk zuiver en subtiel fruitig, zoals alle wijnen van Zillinger en mooi jong van
stijl, verfrissend en feestelijk.
Is er geen directe aanleiding om deze wijn te schenken dan is er altijd wel eentje die u vergeten bent te

vieren, deze zomer bijvoorbeeld met zijn overdaad aan zomers weer. U bedenkt vast wel wat.
Inmiddels heb ik de flessen al voor u klaarstaan.
(klik op de link voor meer info)

Welschriesling "Frizzante" 2008, € 11,45/fles

- prijzen per fles, mogen ook samen met andere wijnen uit het assortiment worden gecombineerd tot een volle doos -

* Is dit niet "uw wijn" ?
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

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.

