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Geachte wijnliefhebber,
In de periode rond Kerst en nieuwjaar doen zich veel gelegenheden voor waarbij een glaasje wijn wordt
gedronken. Meestal erg verschillende gelegenheden, dus niet alleen het Kerstdiner. Het is dan wel heel
handig (en vooral lekker) als je een assortimentje aan wijnen hebt dat de meeste gelegenheden goed "aan
kan".
Uit het assortiment goedewijnen heb ik voor u dé één-doos-oplossing voor de Kerst periode en nieuwjaar
samengesteld.
Het zijn vier pakketten, allemaal tijdelijk extra voordelig geprijsd.
Deze pakketten bestaan uit een "vast" wit en rosé-deel en een keuzedeel in rood: Portugees, Frans, Italiaans
of Spaans + een vrije keuze in één dessertwijn/port.

"Vast" wit en rosé-deel:
1 fl. Vicentini Terre Lunghe 2008 (mooi als aperitief of bij amuses en voorgerechten)
1 fl. Tersande rosé 2009 (bij gerookte zalm, vis, spek, gevogelte, vis, voorgerecht, etc)
1 fl. Zillinger Muscat 2009 (uitbundig, droog en fris bij voor- of tussengerechten)
1 fl. Vicentini Il Casale 2007 (prachtig bij Kerstdiner visgerecht of vegetarisch)
1 fl. Zillinger Frizzante 2008 (mooie bubbel, fruitig, droog, maar niet zuur, nieuwjaar)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuze Portugees (€ 100,-- incl. vast wit/rosé, excl. dessertwijn/port) :
4 fl. Animus 2009 (soepel, zacht, fruitig, aperitief, past bij alles)
2 fl. Gloria Reserva 2007 (soepel, houtgerijpt, elegant, hoofdgerecht Kerst)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuze Frans (€ 95,-- incl. vast wit/rosé, excl. dessertwijn/port):
4 fl. Le Rouge & Le Noir 2009 (soepel zacht, rond, ook fris genoeg, aperitief, bij alles)
2 fl. Gravieres de Sancastel 2006/2007 (krachtig, complex voor bij hoofdgerecht Kerst)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuze Italiaans (€ 90,-- incl. vast wit/rosé, excl. dessertwijn/port):
4 fl. Peladi 2009 (soepel, zacht, fruitig, aperitief, past bij alles)
2 fl. Quercia 2008 (krachtig, intens, fris, Kerstdiner, wild gerechten)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------

Keuze Spaans (€ 85,-- incl. vast wit/rosé, excl. dessertwijn/port):
4 fl. Tres Ojos Shiraz 2009 (soepel, vleugje hout, fruit, aperitief, past bij alles)
2 fl. Armantes 2008 (vol, warm, krachtig, rijk, hout, hoofdgerecht Kerst)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dessertwijnen:
Welschriesling Eiswein 2008 € 22,00 1/2 fl. (super intens en uiterst fris, complex)
Patience des Homs 2007 € 16,00 0,5 l. (rijk, fluweel, volzoet, complex)
Recioto di Soave 2007 € 21,70 0,5 l. (ingetogen, fris, mineraal, zoet, complex)
Reserve Ruby Port € 10,00 (intens, zacht, warm, fruitig)
Special Reserve Tawny € 11,50 (zacht, romig, rozijnig)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorbeeld: assortiment Frans + (dessert) Patience des Homs: € 95,-- + € 16,-- = € 111,00
Voor alle wijnen en jaargangen geldt zolang de voorraad strekt.
Een heel verhaal, maar u kunt zo precies kiezen wat u wilt, bovendien is het verrassend: bijvoorbeeld zo
ervaart u hoe goed die droge Muscat combineert met voorgerechten en hoe breed inzetbaar de droge
Tersande rosé is.
Tip: heeft u een rijk en zoet dessert kies dan de Patience des Homs, en bij een lichter dessert of kaasplank
de Eiswein of Recioto di Soave of beide Ports, aan u de keuze!
Meer informatie over de wijnen zie:
degoedewijnen.html
Bij eventuele vragen kunt u mij natuurlijk ook gerust mailen of bellen, ik lever graag maatwerk.

Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters.
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700
p.s.: stuur deze mail door naar uw wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie. U doet mij en hoogstwaarschijnlijk

ook uw kennissen, vrienden of familie er een groot plezier mee!

