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1 bijlage, 74,7 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

Sinds een paar dagen zijn alle Tres Ojos-wijnen weer op voorraad.

Van de Garnacha was er nog iets, maar de Blanco, Rosado en de Shiraz/Merlot waren uitverkocht.

In het vroege voorjaar proefde ik de monsters van het nieuwe wijnjaar. Het bleken opnieuw prachtige wijnen te zijn
dus besloot ik te reserveren. Na bottelingsdatum de orderbevestiging opgestuurd, transporteur ingeseind, het kon
beginnen.

Helaas, ik kreeg een mailtje van de Bodega met de mededeling dat mijn reservering Rosado 2009 jammerlijk in een
afvoerputje was beland, een brekende slang had dat op zijn geweten. Jammer, want er is onderhand een aardige
schare trouwe afnemers voor deze wijn onstaan. 
Alleen van de Tres Ojos Rosado 2008 was nog een klein beetje beschikbaar. 
Nu had ik toevallig net die week ervoor een pizza gegeten met daarnaast een glaasje Tres Ojos Rosado 2008. Het
was me opgevallen dat die wijn nog zo jong en lekker was, minder uitbundig jong en springerig-fruitig, maar toch
zalig fris, mooi intens, heerlijk soepel en rond. 

De Bodega wilde me als troost voor het ongelukje met "de 2009" "de 2008" voor een extra zacht prijsje aanbieden.
Dat heb ik maar geaccepteerd, want nu kan ik hem aan mijn vaste klanten aanbieden voor slechts € 3,95 per fles! 

De Tres Ojos Blanco Macabeo 2009 is ook al zo'n wijn waar vaste afnemers voor zijn. Dit jaar is hij ronder en
zachter dan "de 2008". Hij is mooi fris, geconcentreerd, zuiver, licht kruidig en fruitig. Heel veel wijn voor je geld! €
4,40 is echt heel goedkoop voor deze kwaliteit!

De Tres Ojos Shiraz/Merlot 2009 volgt die uit 2007 op. Dit is een heel andere wijn: de 2009 heeft duidelijk "hout
gehad", is krachtiger, intenser en zit nu wat betreft karakter een beetje tussen de Garnacha en de Armantes
Seleccion Especial in.
Zeg maar een Nieuwe Wereld-wijn, vol-rijp, rond, vleugje hout, mooie balans, maar dan met extra diepte, kracht en
karakter. Internationaal, maar toch fraai Spaans. 
Kijk, daar hou ik wel van, mag best voor een breed publiek, maar maak er toch iets eigens, iets bijzonders van. Ook
zeer aanbevolen, tenzij u beslist niet van hout houdt, daar is niet omheen te proeven. Houdt u er wel van, doe uzelf
dan eens een groot plezier voor € 5,25 per fles. Om een vergelijkbare wijn voor dezelfde prijs te kunnen brengen
moet een Super de Boer of Albert Heijn alle kortingen en bonussen uit de kast halen. Bij mij kunt u hem gewoon zó
kopen.



* Voor meer informatie over de bovenstaande wijnen: 

tresojosrosado-08.html
tresojosblanco-09.html
tresojossyrahmerlot-09.html

* 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

p.s.: de reacties op de wijnen tijdens de proeverij van 9 mei waren zeer positief, ook was men onder de indruk van
de prachtige, zomerse Oostenrijkse Bio-wijnen van Johannes Zillinger.

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 uw e-mailadres
uit mijn mailbestand.
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