
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: nazomer in de herfst

Datum: 28 september 2011 15:50:52 GMT+02:00
Aan: "Karel Meesters" <info@winescout.info>

4 bijlagen, 66,6 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Het lijkt wel zomer, lekker zacht en zonnig. Zijn we de herfst in de afgelopen zomer weer even vergeten,
trouwens er is de afgelopen weken heel wat leed verzacht: de Tres Ojos Tempranillo is uitverkocht en van
de Magadalena resteert nog maar een enkele fles. 

Er komt op vrij korte termijn weer nieuwe aanvoer Domaine des Homs allemaal uit 2010, prachtig, maar
wel iets anders van stijl dan 2009. Iets frisser en fruitiger, een fractie minder "warm"  (Paul) en iets soepeler
en voller (Tersande rouge).

Liefhebbers van Paul en Tersande 2009 kunnen nu nog de laatste doosjes bestellen, er is niet veel meer van.

Wordt het dan toch nog een beetje "Zillinger-weer", beide Veltliners schitteren onder deze omstandigheden,
de "gewone" heerlijk fris, uitbundig, zuiver en pittig; 

de luxere "Kellerberg" geconcentreerder en genuanceerder, maar even fris, uitbundig, zuiver en pittig. Gewoon twee
stapjes erbij voor twee euro extra. 



Daarnaast nog een soepele, mooi fruitige rode wijn, kan heel ietsje koel geschonken worden en past bij alles. Is ook
zonder hapjes zacht genoeg: Le Rouge et le Noir van Domaine de Parazols. 

Eten in de tuin nu het nog kan, met een glaasje Le Rouge et le Noir erbij (en een Zillinger vooraf), "het kan minder"
zou een Groninger zeggen.

Zillinger Grüner Veltliner 2010: €7,95 / fles
Zillinger "Kellerberg" 2010: €9,95 / fles
Le Rouge et Le Noir 2009: €5,55 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn" hier niet bij? 
Ga dan naar: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.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 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://goedewijn.info/zillingerveltlinerclassic-10.html
http://goedewijn.info/zillingerveltlinerkellerberg-10.html
http://goedewijn.info/rougeetnoir-09.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

