
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: nieuwe wijnen Tres Ojos

Datum: 8 mei 2009 15:09:44 GMT+02:00
Aan: "karel meesters" <karel@enoconsult.nl>

1 bijlage, 44,0 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Sinds kort zijn de Tres Ojos Blanco en Rosado 2008 op voorraad evenals een nieuwe rode Shiraz / Merlot
2007.

De droge witte en rosé zijn iets frisser en fruitiger dan die uit het voorgaande jaar, de rode is zachter dan de
uitverkochte voorganger Shiraz / Garnacha 2006. 

Met deze drie Tres Ojos wijnen bewijst Bodegas San Gregorio wederom dat er nog heel veel kwaliteit en
karakter te koop is voor een bescheiden prijs.

Deze kwaliteit voor rond de 4 en 5 euro is echt uitzonderlijk!



Rosado: krachtig, droog, intens, fris met prachtig rood fruit en mineralen
Blanco: krachtig, droog, pittig-fris, wit fruit, bloemen, gist en mineralen

Shiraz / Merlot: krachtig, genuanceerd kruidig- fruitig en soepel.

Tres Ojos Rosado 2008: € 4,65
Tres Ojos Blanco 2008: € 4,40

Tres Ojos Shiraz / Merlot 2007: € 5,25

voor meer informatie over de bovenstaande wijnen: 
tresojosrosado-08.html
tresojosblanco-08.html
tresojossyrahmerlot-07.html

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