
Beste mensen,

Wordt het nog winter dit jaar? Dat vraag ik me geregeld af, maar één ding is zeker: het wordt Kerst. Tijd voor de jaarlijkse 
oplossing voor het eindejaars-wijnprobleem: de Overleefdoos 2017. Er is natuurlijk van alles leverbaar wat niet in deze 
doos zit, dat is gewoon op de gebruikelijke wijze te bestellen. Vanwege de verwachte drukte beperk ik me dit jaar tot 1 
Overleefdoos (van 12 flessen) want in aangekondigde stukjes over Kerstwijn in de Volkskrant en Elsevier worden een 
aantal Goedewijnen aangeraden. De Overleefdoos bevat mijn persoonlijke advies:

voor alle dagen rond Kerst en Oud en Nieuw passende wijnen voor elke gelegenheid; 1 fles droge bubbels; 2 flessen fris en 
zuiver wit; 2 intense, frisse en complexe witte voor bij een hoofdgerecht; 2 flessen soepel rood, breed inzetbaar; 2 x warm, 
krachtig en genuanceerd rood; 2 x voornaam rood voor bij het Kerstdiner; 1 zoete witte van topkwaliteit (dessert).

De Overleefdoos van 12

van   € 162,80

voor:  € 155,00
1 fles Ataíde Semedo Cuvée Reserva 2013
In de herhaling want hij is zo prachtig: strakdroog, pittig, 
mineraal en licht gerijpt van stijl, zuiver, complex, elegant,
genuanceerd en verfrissend, als aperitief of bij oesters.

2 flessen Domaine de Cabriac Vermentino 2016
Krachtig, zuiver, fris, opwekkend, prachtige kruidige en fruitige nuances, 
redelijk vol, als aperitief of bij voor- + hoofdgerechten. Verrassend eigen van stijl.

2 fles Château l'Oiselinière "Le Clos" 2013
Denk aan top-Chablis, maar dan met een Loire-frisheid. Indrukwekkend fraaie wijn
met grote diepte en lengte, intens mineraal, vrij vol, beschaafd ingetogen en toch
complex, koele rijkdom, iets kruidigs, honing, pietsje fruit. Een van de mooiste
Muscadets, uit kleine ommuurde wijngaard (Clos) met zeer oude stokken. 
Vraagt om de mooiste visgerechten en schaal- en schelpdieren.

2 flessen Domaine de Cabriac Carignan 2016
Zo mooi was ie nog nooit: heerlijk fruit, soepel, intens en tegelijkertijd ook 
heel soepel en elegant, krachtig en zacht, fris en rijp, beetje aards en ietsje 
kruidig, heerlijk vloeiende en absoluut niet vermoeiende wijn, allemansvriend 
met een zweem van klasse. Een wijn met het allerfraaiste van de Carignan.

2 flessen Mas de Sainte Croix "Passion du Terroir"  2015
Wordt het toch nog koud buiten of staat een kruidig winters gerecht op
het menu, dan is deze volbloed winterse Rhône de best keuze: rijk en intens,
vol, genuanceerd, warm en kruidig, maar ook nog met voldoende frisheid. 

2 flessen Burlotto Barbera "Aves" 2015
Bijzondere combinatie van kracht, souplesse, aardsheid, fruit, kruiden, intensiteit 
en elegantie. Past bij alles, als het maar een mooi en verzorgd wild- of vleesgerecht
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is, een top-Barbera van een top-producent. Heeft iets fluweligs, maar ook een pittige,
iets weerbarstige kant, frisheid en vulling, kracht, meegaandheid. Een wijn om in 
op te gaan, zoveel nuances zitten er in, iedere slok is weer anders. Kerstwijn.

1 fles (0,5 l.) Vicentini Recioto di Soave 2013
Ik kan het niet helpen, net als vorig jaar het zoete einde. Wat is dit toch een 
ontzettend mooie wijn. Veel luxer en verfijnder zijn ze er niet, zo puur, zo helder 
en ook zo prachtig fris en tegelijkertijd volzoet. Indrukwekkende intensiteit, zuiverheid
en complexiteit. Je wordt er stil van. U houdt niet van zoet?? proef dan juist déze wijn! 
Is een dessert opzich, stukje zachte kaas erbij, iets noten of niet te zoet dessert.

Stelt u liever zelf een overleefdoos samen?
Maakt u uw eigen maatwerk. (mail of bel even)

(alle genoemde prijzen excl. verzendkosten)
(aanbieding geldig t/m 31-12)
(zolang de voorraad strekt)

Alvast Prettige Kerstdagen gewenst!! 

Karel Meesters

 

klik op de links voor meer informatie

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,
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https://goedewijn.info/bestellen.html
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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://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

