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Oef, alweer bijna Kerst,
zo snel is het voor mijn gevoel nog nooit gegaan. Nog een kleine twee weken en het is alweer zover. Zo af
en toe een beetje nachtvorst, heel geleidelijk kruipen we de winter in. Dit weekend de kerstboom van vorig
jaar uit de tuin steken, in een pot zetten, de boel een beetje aan de kant (klein huis), boom in de kamer en
dan zal het gevoel wel komen.
Heeft u al nagedacht over de Kerst? al een menu in gedachten (u eet toch wel een kéértje thuis in die
dagen) ?
Heeft u er al wijn bij? zo niet dan regel ik dat graag voor u. Maatwerk, daar hou ik van, is het lastigste, maar
ook het leukste om te doen. Toen ik begon met eigen importen zo'n zeven jaar geleden was het nog niet zo
ingewikkeld, met kiezen was je snel klaar, ook mooie wijnen, daar niet van, maar wel minder keus.
Weet u het eigenlijk nog niet precies wat u gaat doen de komende feestdagen dan heb ik ook daar een
oplossing voor: twee wijnassortimenten (van 6 en van 12 flessen) waarmee u de dagen prima doorkomt. Met
wijnen voor alle gelegenheden, aperitief, vis of vegetarisch, vlees of wild en ook om 's avonds te schenken.
En ook nog voor een extra feestelijke prijs.
Maar het liefst heb ik natuurlijk dat u me het gerecht (+ budget) doorgeeft en dat ik daar een passende wijn
bij zoek.
Ik zou iedereen wel een mooie Barolo van Burlotto of de Touriga Nacional van Javali met Kerst willen
laten drinken, want dat zijn de ultieme feestwijnen in mijn assortiment, maar ik ben een realist en zie een
financiële beperking graag als een uitdaging: voor minder kan het ook heel erg genieten zijn.
Dat was lekker kort deze keer, alleen nog even de twee assortidozen:
Kerstdoos 1 (6 flessen)
1 x Fonte da Serrana branco 2012 (fris, droog, aperitief, etc.)
1 x Muri-Gries Pinot Bianco 2011 (fris, zacht, verfijnd, visgerechten, vergetarisch) (uitverkocht)
2 x Cabriac Merlot 2012 (rond en soepel, fruitig, beetje aards, past bij bijna alles)
2 x Monte da Ravasqueira Reserva 2011 (vol, rond, zacht, complex, genuanceerd, vlees, wild)
Normaal: € 56,60
deze december een feestelijke € 50,00
Kerstdoos 2 (12 flessen)
2 x Fonte da Serrana branco 2012 (fris, droog, aperitief, etc.)
2 x Zillinger Muskateller 2011 (fris, droog, elegant, uitbundig, complex, verfijnd, vis, vegetarisch)
1 x Hasard Bourgogne Pinot Noir 2009 (elegant, complex, verfijnd, aards, gevogelte, licht vlees)
2 x Cabriac Merlot 2012 (rond en soepel, fruitig, beetje aards, past bij bijna alles)
2 x Paradiso Furfane 2010 (vol, warm, zacht, complex, kruidig, winterwijn, vlees, zonder iets)
1 x Burlotto Aves Barbera 2012 (zacht, intens, elegant, complex, diepgang, verfijnd, fruitig, bij vlees)
1 x Quinta do Javali Reserva 2010 (krachtig, vol, intens, complex, diepgang, mineraal fruit, hout, vlees, wild)
1 x Vicentini Recioto di Soave 2009 (zoet, fris, rijk, intens, complex, diepgang, rozijnen, mineralen, noten, dessert)
Normaal: € 140,85
deze december een feestelijke € 125,00
Er mag in overleg ietsje worden geschoven in de samenstelling als daar behoefte aan is, misschien heeft u

bijvoorbeeld liever een Barolo in plaats van de Douro of een andere Douro. Daar komen we wel uit.
* Van sommige wijnen is een beperkt aantal flessen beschikbaar : zolang de voorraad strekt.
* Dit jaar helaas geen bubbels, ik vond ze niet mooi genoeg, teveel windhandel zal ik maar zeggen, wellicht volgend jaar.
* Achtergrondinformatie over de assortiment-wijnen: klik op de links

Alvast Prettige Kerstdagen gewenst!!

Karel Meesters

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html
Volg de ontwikkelingen op nieuws.html
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.

