
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: Kerst, wijn en bubbels

Datum: 10 december 2009 16:59:43 GMT+01:00
Aan: "karel meesters" <karel@enoconsult.nl>

1 bijlage, 38,7 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Het is alweer bijna Kerst, nog twee weken en de servetten kunnen uit de kast.
Hoog tijd voor een bericht over speciale wijnen.

Eigenlijk passen alle wijnen uit mijn assortiment bij een Kerstmaal, maar met sommige wordt het geheel
toch wel extra feestelijk. Over de prachtige rode Ars Macula 2003 schreef ik vorige keer, dat blijft voor mij
dé rode Kerstwijn van dit jaar. Maar er zijn nog meer wijnen die rond deze periode van pas komen. 

Net als vorig jaar stelde ik twee speciale assortimentsdozen (voor een speciale prijs) samen.
Beide met zowel 'normale" rode en witte wijnen voor het apéritief en de eerdere gangen van het diner, als
luxere voor bij een mooi hoofdgerecht. Ook is er gedacht aan een dessertwijn en zelfs een Port (alleen in de
grote doos) en om met deze dozen in één keer alle problemen voor u op te lossen heb ik er ook een nog heel
betaalbare en uiterst fatsoenlijke, zelfs tamelijk lekkere mousserende wijn voor het jaarseinde bij gevoegd. Ik
ben niet zo van de "bubbels", er zit me te veel lucht in die wijnen, voor die lucht betaal je ongeveer de helft
van de totaalprijs. Die helft besteed ik liever aan kwaliteit in een stille wijn, bijvoorbeeld de schitterende
Soave Il Casale. Maar goed, feestelijk is het allemaal wel zo'n knallende kurk en bruisend glas.
De "grote doos" is letterlijk dertien in een dozijn, maar figuurlijk beslist niet, daar zijn de wijnen te
karakteristiek voor. Kost € 120,-- (normaal € 126,95) de "kleine doos" is gevuld met 6 flessen en kost € 60,--
(normaal € 63,25)

Natuurlijk zijn alle wijnen uit het assortiment gewoon te bestellen, maar speciaal voor deze periode heb ik
de extra bijzondere nog even voor u (op de site) op een rijtje gezet. Misschien passen die beter.

Informatie over de samenstelling van de dozen en wijnen (web site):
Speciale Kerstassortiments dozen
Speciale Kerstwijnen

http://goedewijn.info/degoedewijnen.html#kerstdoos
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html#Speciale_Kerstwijnen


* Wilt u bij blijven? 
Kijk dan ook eens op: nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

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

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://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

