
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: nieuw jaar Veltliner van Zillinger en andere betaalbare wijnen

Datum: 26 augustus 2010 16:56:19 GMT+02:00
Aan: "karel meesters" <karel@enoconsult.nl>

4 bijlagen, 60,5 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Het moest er eens van komen: een nieuwe jaargang Grüner Veltliner van Zillinger. Van de 2008 zijn er veel
flessen in korte tijd verkocht, velen vonden hem heerlijk, lees de reacties op de site maar eens. 
De Grüner Veltliner uit 2009 is wat voller, iesje zachter en rijper, wat minder "strak" dan de 2008. Net zo
zuiver, fris en onweerstaanbaar. Voor nog geen zeven euro per fles is deze heerlijke, droge, witte, ecologisch
geproduceerde wijn echt een koopje!!

Nog een wijn die het erg goed "doet" bij de meeste wijnliefhebbers: Le Rouge et le Noir van Domaine de Parazols.
Gemaakt van 100% Merlot, heerlijk soepel, zacht, mild en toch ook mooi fris en rijp-fruitig. Een fraai vleugje
kruidige aardsheid geven hem juist dat beetje prettige spanning. € 5,25 per fles is géén geld voor zo'n wijn!

http://goedewijn.info/reacties.html
http://goedewijn.info/zillingerveltlinerclassic-09.html
http://goedewijn.info/rougeetnoir-08.html


Voor de liefhebbers van betaalbaar, maar steviger rood kan ik de Spaanse, volle en warmbloedige Tres Ojos
Granacha 2008 en de Franse, ecologisch geproduceerde, intense en krachtige La Tersande 2008 van Domaine des
Homs aanraden.

 

(klik op de links voor meer info)

Grüner Veltliner 2009, € 6,95/fles 
Le Rouge et le Noir 2008, € 5,25/fles
Tres Ojos Granacha 2008, € 4,65/fles
La Tersande 2008, € 5,95/fles

- prijzen per fles,  per volle doos -

* Zit "uw wijn" hier niet tussen ? 
Kijk dan eens op de site: degoedewijnen.html

* Wilt u bij blijven? 
Kijk dan geregeld 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/tresojosgarnacha-08.html
http://goedewijn.info/tersanderouge-08.html
http://goedewijn.info/zillingerveltlinerclassic-09.html
http://goedewijn.info/rougeetnoir-08.html
http://goedewijn.info/tresojosgarnacha-08.html
http://goedewijn.info/tersanderouge-08.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/
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