Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

"Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
nieuw jaar Tersande Chardonnay, wijnen in "het Paleis"
17 september 2010 12:33:56 GMT+02:00
"karel meesters" <karel@enoconsult.nl>
Diavoorstelling
3 bijlagen, 39,4 KB
Bewaar

Geachte wijnliefhebber,
La Tersande Chardonnay van Domaine des Homs 2008 is uitverkocht en vervangen door 2009.
De 2009 is zeer vergelijkbaar met de 2008, als ik dan toch het (kleine) verschil moet omschrijven: ietsje
frisser en een fractie fruitiger. De 2008 is iets aardser.
De prijs is gelukkig nog precies hetzelfde gebleven: € 6,60 / fles.
Prachtige droge wite wijn, mooi vol, fris, beschaafd en intens, bij uitstek geschikt voor bij de maaltijd. Niet
het weelderige expressieve of "sexy" type. Meer down to earth, ingetogen en aimabel, eco bovendien.

De Viognier 2009 van Domaine des Homs is trouwens ook heel erg fraai. Voor nog geen tien euro koopt u
een zeer expressieve, rijke, romige en weelderige droge witte wijn. Boordevol wit fruit (abrikoos en perzik)
en een hint van kruidnagel.
Ook een eetwijn, maar dan bij rijkere gerechten. Natuurlijk eveneens op natuurvriendelijke wijze
geproduceerd.
A.s. zondagmiddag 19 september ben ik van 13.00 tot 17.00 weer aanwezig in het atelier van Monique
Middelhoek in "het Paleis" Groningen (viering 1-jarig bestaan "het Paleis).
Adres: Langestraat 154 (Boterdiep 111, hoek Bloemsingel), atelier Monique: souterain atelier 02.
Ik heb dan vier wijnen open staan:
Zillinger Grüner Veltliner "Classic" 2009

Zillinger Grüner Veltliner "Classic" 2009
Domaine des Homs "Viognier" 2009
Domaine de Parazols "le Rouge & le Noir" Merlot 2008
Domaine des Homs "Paul" 2007
Wijnen waarmee u zowel een staartje nazomer als beginnende herfst kunt vieren.
U bent hierbij van harte uitgenodigd,
graag tot zondagmiddag!
Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters.
Goedewijn.info
Grote Rozenstraat 64
9712 TJ Groningen
tel.: 050-3123700

* Zit "uw wijn" hier niet tussen ?
Kijk dan eens op de site: degoedewijnen.html
* Wilt u bij blijven?
Kijk dan geregeld op: nieuws.html
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.

