
Van: "Karel Meesters" <karel@goedewijn.info>
Onderwerp: Domaine des Homs "Paul"

Datum: 8 april 2009 11:33:46 GMT+02:00
Aan: "karel meesters" <karel@enoconsult.nl>

1 bijlage, 26,6 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

De Minervois 2007 "Paul" van Domaine des Homs is aangekomen.

Was u al gek op de "eenvoudige" Vin de Pays "la Tersande" 2007 van Domaine des Homs, dan zult u deze
wijn vast nóg mooier vinden. 

Paul is de overtreffende trap van la Tersande en heeft van alles anderhalf keer zoveel, is complexer,
genuanceerder en rijker.

Net als "la Tersande" is "Paul" een Eco wijn (is in omschakeling naar ecocert), pas bij het jaartal 2009 mag
ecocert op het etiket worden vermeld.

Intense, rijke en prachtig genuanceerde wijn met veel fruit, kruiden, mineralen en complexiteit. Krachtig,
maar toch ook aangenaam zacht. 

Gemaakt van oude druivestokken, vandaar de intensiteit. Lijkt houtgerijpt, maar dat is niet het geval. De
subtiele houtimpressies worden veroorzaakt door het fraaie terroir van de wijngaard.



Prachtige wijn!

voor meer informatie: www.goedewijn.info/homspaul-07.html

Domaine des Homs "Paul" rouge 2007 : 
voor € 8,20 per fles een buitenkans! 

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s. 1: van la Tersande 2007 zijn in korte tijd heel veel flessen verkocht. Ik had geluk dat ik nog net de laatste 300
flessen op het domein kon kopen. 2008 heb ik nog niet geproefd, maar is volgens Jean-Marc de Crozals in ieder geval
lichter van stijl . De 2007 is echt heel bijzonder, dus wie nog belangstelling heeft: wacht niet te lang! 

p.s. 2:  Tres Ojos Shiraz Garnacha verkoopt ook goed, maar minder stormachtig dan la Tersande. Ook hier is het einde
van de voorraad in zicht. Er zijn een paar vaste klanten voor deze bijzondere wijn: koop nu het nog kan, deze speciale
"cuvée" wordt niet meer gemaakt. Op is dus op.

p.s. 3:  de heerlijke Peladi 2006, ook één van de hardlopers, is ook op twee doosjes na helemaal op, de eerste monsters
Peladi 2008 konden (nog) niet overtuigen. Wellicht hebben ze nog een cuve die me meer aanspreekt.

p.s. 4: mij bereiken zeer enthousiaste reacties op de Soave Terre Lunghe 2007 van Vicentini, inderdaad deze wijn is
zeldzaam mooi!! Een tip voor als het weer dan eindelijk eens mooi wordt.

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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