
        

Beste mensen,

"De Grote Hamersma 2018" ligt een dezer dagen in de winkel (€ 24,95).

Van "de goede wijnen" die afgelopen jaar naar Harold Hamersma werden gestuurd zijn er 31 in de gids 
opgenomen, eentje minder dan vorig jaar. Gezien het aantal en vooral de hierboven vermelde scores 
wederom een mooi resultaat. "We zijn het vaak eens" zeg ik met enige onbescheidenheid.
 
Het is goed om af en toe iemand anders het woord te laten doen over je wijnen, bij deze de proza van 
Harold.
Zes pagina's Harold's visie op- en beoordelingen van de 31 wijnen vindt u op pagina 314 - 319 van zijn 2018-
gids. Er staan een paar foutjes (prijzen) in de gids, ook ik heb er overheen gelezen in de mij toegestuurde 
contrôle versie, excuses hiervoor. 

Een "Sterwijn" is een wijn die opvallend goed is in zijn soort, voor zijn druif, regio en/of zijn prijs. 
Domaine Sergent, Quinta do Javali en Burlotto zijn hiermee onderscheiden, Burlotto zelfs vijf keer!

Vieren
Onderhand ben ik er wel achter dat als er wat te vieren valt dat je dat in een of andere vorm ook gewoon 
moet doen. Deze resultaten zijn een mooie aanleiding. Vandaar een speciale "Hamersmadoos 2018" voor 
een speciale prijs.
Een betaalbare selectie van de nog leverbare laureaten, 11 betaalt u, de twaalfde krijgt u gratis. Deze 
twaalfde wijn is de Baga Young 2016 van Ataíde Semedo, de 2015 kreeg een 8,5 maar is helaas uitverkocht, 
de opvolger vind ik net zo mooi (iets anders, een fractie frisser, eleganter en complexer), een wijn die niet in 
de doos mag ontbeken.

Karel Meesters (goedewijn.info) <info@goedewijn.info>
Aan: "karel@winescout.info" <karel@winescout.info>
De Grote Hamersma 2018
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40 bijlagen, 6,3 MB

https://goedewijn.info/DGH2018p314-319.pdf


Hamersmadoos 2018

Cabriac Corbières Tradition 2014 (8-)
Cabriac Cabernet Sauvignon 2016  (7,5)
Sergent Madiran Tradition 2014  (8,5)

Mas Ste Croix Tendresse d'un Climat 2015  (8)
Muri Gries Lagrein 2016  (8+)

Burlotto Mores 2014  (9-)
Burlotto Barbera 2015  (9+)

Ataíde Semedo Baga/TN Reserva 2015 (8,5)
Quinta dos Lobatos 2014  (8)

Antonio de Saramago Risco 2015  (8,5)
L'Oiselinière de la Ramée 2016  (7,5)

Ataíde Semedo Baga Young 2016  (**gratis**)

normaal: € 127,24
tijdelijk tot en met 25 november a.s.

€ 118,59

* alle prijzen zonder verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

* hier treft u alle 31 vermelde wijnen op een rijtje

 

 

        
 
 
 
 

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

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

https://goedewijn.info/cabriaccorbierestraditionrouge-14.html
https://goedewijn.info/cabriaccabernet-16.html
https://goedewijn.info/sergentmadiran-14.html
https://goedewijn.info/stecroixtendresse-15.html
https://goedewijn.info/murigrieslagrein-16.html
https://goedewijn.info/burlottomores-14.html
https://goedewijn.info/burlottobarbera-15.html
https://goedewijn.info/ataidesemedoTNbagareserva-15.html
https://goedewijn.info/javalilobatos-14.html
https://goedewijn.info/saramagoriscotinto-15.html
https://goedewijn.info/oiseliniere-16.html
https://goedewijn.info/ataidesemedobagayoung-16.html
https://goedewijn.info/bestellen.html
https://goedewijn.info/DGH2018p314-319.pdf
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/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://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

