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Geachte wijnliefhebber,
Het heeft even geduurd, maar gisteren is in de druilregen een pallet vol met fantastische wijnen van
Domaine des Homs aangekomen.
De Minervois 2007 "Paul" was al enige tijd uitverkocht en is nu weer ruim op voorraad, daar zullen velen blij
mee zijn, want wat heb ik een positieve reacties gehad over deze wijn!
la Tersande Chardonnay 2008, Vin de Pays is nieuw, deze degelijke droge witte wijn is fris, krachtig en
mooi vol van smaak. Geen opzichtig fruit, of hout, maar een iets meer aardse Chardonnay. Echt een wijn
voor bij de maaltijd (schitterend bij vis en wit vlees). Beperkte voorraad.
la Tersande rouge 2008, Vin de Pays volgt de indrukwekkend fraaie en betaalbare 2007 op. Ik ben heel blij
met de 2008, al vind ik de 2007 net iets mooier, heeft een tikje meer klasse. Er is nog een beperkt aantal
flessen rode 2007, liefhebbers van die wijn slaan nu hun slag.
la Patience des Homs MMVII, Vin de Table moest ik wel kopen. Niet omdat het "handel" is, maar omdat
ik dit zo'n prachtige en bijzondere wijn vind. Laat geoogst (vendange tardive/late harvest) in 2007, volzoet,
rijk en romig, gemaakt van de Viognier-druif en vergist op eikehout. Een halve liter voor
€ 16,00 is wel veel geld voor een Vin de Table, maar wie deze wijn heeft geproefd denkt daar anders over.
Zeer beperkt op voorraad, levering bij voorkeur per fles.

O ja, voor wie het nog niet weet of even vergeten was: alle wijnen van Domaine des Homs zijn
milieuvriendelijk geproduceerd. Jean Marc de Crozal's wijnen zijn in "conversion" (in omschakeling naar
ecocert), pas bij het jaartal 2009 mag ecocert op het etiket worden vermeld.

Paul 2007 (intens, warm, aards-kruidig-fruitig, complex) € 8,20

la Tersande Chardonnay 2008 (droog, krachtig, aards, vol) € 6,60
la Tersande Rouge 2008 (krachtig, warm, aards-kruidig-fruitig) € 5,95
la Patience des Homs 2007 (volzoet, rijk, aromatisch, complex) €16,00 (0,5 liter)
- prijzen per fles bij een volle doos behalve la Patience -

* Voor meer informatie over de bovenstaande wijnen:
homspaul-07.html
tersandechardonnay-08.html
tersanderouge-08.html
patience-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.: de Peladi 2007 is de laatste maanden wat voller en intenser fruitig geworden. Hij was al een zeer koopwaardige
Italiaan, nu is het helemaal een bijzondere wijn voor het geld. Vind maar eens voor € 6,50 iets vergelijkbaars uit
Italië.

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.

