Karel Meesters (goedewijn.info) <info@goedewijn.info>
Aan: "karel@winescout.info" <karel@winescout.info>
overleefdoos Kerst 2016

8 december 2016 23:01

20 bijlagen, 323 KB

Beste mensen,
Na dat beetje winter van de afgelopen dagen voelt Kerst minder ver weg dan vorig jaar. En dat is maar goed
ook want over twee weken is het weer zover. Ook dit jaar ging de tijd weer te snel, zo zijn de wijnen van
Burlotto nog steeds niet gearriveerd. Ik verwacht ze volgende week zo rond de veertiende. Daar kan de
Overleefdoos niet op wachten, maar na aankomst zijn de verse Burlotto's natuurlijk gewoon te bestellen.
Elk jaar vindt de Overleefdoos gretig aftrek, dit jaar heb ik er zelfs twee: eentje met twaalf extra feestelijke
flessen en eentje met zes voor het geval het budget wat krapper is. Met beide moet de komende periode
goed door te komen zijn.
De doos van twaalf: voor alle dagen rond Kerst en Oud en Nieuw passende wijnen voor elke gelegenheid; 1
fles droge bubbels; 2 flessen fris en zuiver wit; 1 rijke witte voor bij een hoofdgerecht; 2 flessen soepel rood,
breed inzetbaar; 2 x zacht en genuanceerd rood; 2 x voornaam rood voor bij het Kerstdiner; 1 zoete witte
(dessert), plus 1 droge rosé in de stijl van pittig en zuiver wit.
De doos van zes: natuurlijk iets minder keus, maar allemaal feestelijk genoeg om de Kerst en jaarafsluiting
waardig te vieren; 1 fles droge bubbels, 1 fles fris en zuiver wit, 2 flessen soepel rood en 2 flessen fraai rood
voor bij het Kerstdiner.

De Overleefdoos van 12
van € 161,60

voor: € 155,00
1 fles Ataíde Semedo Cuvée Reserva 2013
Strakdroog, pittig, mineraal en licht belegen, kruidig,
genuanceerd, krachtig, verfrissend, als aperitief of bij oesters.
2 flessen Alexander Koppitsch Weissburgunder 2015
Zuiver, fris, opwekkend, energiek, vol, als aperitief, prima bij voor- + hoofdgerechten.
Welke wijnschrijver is er niet enthousiast over, Oostenrijkse, kristalzuivere Pinot Blanc.
1 fles Domaine des Homs Tersande rosé 2015
Net als vorig jaar zo prachtig fris en pittig, eigenlijk een droge witte wijn
met een vleugje kleur, mooie intensiteit! Past bij bijna alles: aperitief, vis, etc.
1 fles Domaine des Homs Viognier 2015
Rijk, vol, rond en mild, ook fris, voorzien van veel kruidig-fruitige nuances
van o.a. abrikoos en perzik, vleugje vanille, hoofdgerecht of luxe tussengerecht.

2 flessen Domaine de Cabriac Pinot Noir 2015
Zeldzaam goed geslaagde Pinot Noir uit een warm gebied, toch prettig herkenbaar
Bourgondisch karakter, fraai fruit, zacht, mooie intensiteit, aperitief, past bij zowat alles.
2 flessen Domaine des Homs Paul 2015
Prachtig rond en zacht, warm van stijl en ook fris, veel fruit, iets kruiden,
kan bij Kerstdiner als "opstap-wijn", maar smaakt ook op 2e Kerstdag.
2 flessen Quinta do Javali Reserva 2011
Niveau Grand Cru Classé uit Médoc, heel erg fraaie wijn, voornaam, krachtig,
intens, zeer genuanceerd, veel fruit en duidelijk hout, complex en met lengte,
ook elegantie, prachtige balans, een wijn met grandeur. Een échte Kerstwijn!
1 fles (0,5 l.) Vicentini Recioto di Soave 2013
Veel luxer en verfijnder zijn ze er niet, licht belegen, maar zo prachtig fris en
tegelijkertijd volzoet. Geweldige intensiteit, zuiverheid en complexiteit.
Is een dessert opzich, stukje zachte kaas erbij, iets noten of niet te zoet dessert.

De Overleefdoos van 6
van € 58,75

voor: € 55,00

1 fles Ataíde Semedo Cuvée Bruto 2014
Droog, pittig, fris, mineraal, jong-fruitig, redelijk vol,
mooi zuiver, krachtig, als aperitief of bij zeefruit.

1 fles Vicentini Terre Lunghe 2015
Droog, fris en zuiver van stijl, ingetogen fruitig, iets mineraal,
licht kruidig, intens, als aperitief, bij voor- + hoofdgerechten.
2 flessen Domaine de Cabriac Carignan 2015
Zacht en rond, maar ook eigenzinnig en intens aards-fruitig,
ook fris en genuanceerd, breed inzetbaar, mooie balans.
2 flessen Château du Moulin Neuf 2015
Opvallend zacht en rond voor een Médoc, heeft veel rijp fruit, beschaafd
eikehout (vanille), iets aards en veel nuances. Fraaie intensiteit, mooie
frisheid. Mooie, toegankelijke wijn voor bij het Kerstdiner (vleesgerecht).

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,
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.

