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Bewaar

Geachte wijnliefhebber,
De nieuwe Soaves van Vicentini zijn aangekomen. Het was weer hoog tijd voor een nieuwe zending want de
eerste is zo goed als uitverkocht. De prijzen zijn gelukkig hetzelfde gebleven, zelfs voor de Il Casale. De
kwaliteit is wederom indrukwekkend fris en zuiver. De vorige zending bestond uit twee Soaves "Terre
Lunghe" en "Il Casale", deze keer kocht ik ook nog een klein aantal (halve liter-)flesjes de zoete "Recioto di
Soave": een belevenis!!
Terre Lunghe 2008
Net als de 2007: een prachtige wijn met intensiteit en een indrukwekkend fris karakter. 2008 is ietsje
aardser/rokeriger van stijl.
Il Casale 2007
De Il Casale 2006 was al geweldig (net een erg frisse en mooie witte Bourgogne zonder houtrijping), de
2007 is zelfs nog iets beter. Iets minder romig, maar intenser, hechter en complexer. De 2007 kreeg in de
"Gambero Rosso" (meest gereputeerde gids over Italiaanse wijnen) de hoogste beoordeling (drie glazen).
Wonder boven wonder geen prijsverhoging!
Recioto di Soave 2007
Zeldzame wijn gemaakt van ingedroogde druiven, kostbaar en kostelijk tegelijk, proef maar eens wat men
onder concentratie, zoetheid, frisheid, balans en complexiteit verstaat. Met woorden kom je er niet.

De drie Soaves op een rijtje
Terre Lunghe 2008 (droog, zeer fris, mineraal) € 7,30
Il Casale 2007 (droog, krachtig, zeer fris, complex) € 13,70
Recioto 2007 (zoet, zeer fris, intens, complex) €21,70 (0,5 liter)
- prijzen per fles bij een volle doos behalve Recioto -

* Voor meer informatie over de bovenstaande wijnen:
nieuws.html (o.a. hoe lang blijft een geopende fles Il Casale 2007 goed in de koelkast?)

terrelunghe-08.html
ilcasale-07.html
reciotovicentini-07.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.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht naar ze door. Grote kans dat u ze er
een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook)

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.

