
Beste mensen,

Ik zal u eerlijk bekennen dat dit het eerste jaar is dat ik een kalender nodig heb om me te realiseren dat het over twee 
weken al Kerst is. Tot gisteren leek het wel voorjaar, alleen de drukke mannetjesmezen met hun getwitter zijn er niet. 
Het zal de CO2 wel wezen. Om u en mezelf een beetje aan het Kerstgevoel te helpen heb ik het plaatje van vorig jaar 
hierboven maar gehandhaafd, witten en grijzen zijn zo mooi, vooral als er vette spetters oranje-rood in zitten.

De overleefdoos van vorig jaar was een succes dus is er dit jaar weer eentje uitgedacht. Het recept: voor alle dagen rond 
Kerst en Oud en Nieuw passende wijnen voor elke gelegenheid. 1 fles droge bubbels; 2 flessen fris en zuiver wit; 1 luxe 
witte voor bij een hoofdgerecht; 2 flessen soepel rood, breed inzetbaar; 2 x zacht en genuanceerd rood; 2 x voornaam rood 
voor bij het Kerstdiner; 1 port, plus 1 droge rosé: een vrolijke (kleurige) noot in de stijl van pittig en zuiver wit.

De laatste fles krijgt u van mij als bescheiden Kerstcadeau, voor de andere elf krijgt u een factuur.

De Selectie:

1 fles Quinta da Murta Brut Nature 2011

 
Geen grammetje restzoet, puur, mineraal, kruidig, 
krachtig en verfrissend, als aperitief, of bij oesters.

2 flessen Alexander Koppitsch Weissburgunder 2014

Zuiver, fris, opwekkend, energiek, vol, als aperitief, prima bij voor- + hoofdgerechten.
Eén van Nicolaas Klei's beste 65 wijnen uit 2015 (van de 800), Elsevier 05-12-2015. 

1 fles Vicentini "Il Casale" 2013

Rijk, diep, vol en fris, aards en complex, oude stokken, grote intensiteit.
Wijn met klasse, Bourgogne-stijl (géén hout), hoofdgerecht of luxe voor- of tussengerecht.

2 flessen La Quercia "Peladi" 2014

Heerlijk rijp fruit, soepel, fris, rond, tikje aards, mooie intensiteit, aperitief, past bij zowat alles.
Krijgt een negen van Onno Kleyn in Volkskrant Magazine (begin januari 2016)

2 flessen Dom. des Homs "Paul" 2014
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http://goedewijn.info/quintadamurtabrutnature-11.html
http://goedewijn.info/koppitschweissburgunder-14.html
http://goedewijn.info/ilcasale-13.html
http://goedewijn.info/querciapeladirosso-14.html
http://goedewijn.info/homspaul-14.html
http://goedewijn.info/homspaul-14.html


  
Prachtig rond en zacht, heerlijk intens, warm en toch fris genoeg, warm fruit, kruiden, vleugje boers,
zachter dan andere jaren, kan bij Kerstdiner als "opstap-wijn", maar smaakt ook op 2e Kerstdag.

2 flessen Ravasqueira "Romãs" 2011

Het echte werk: stevig, rijk, rijp, pracht fruit, intens, complex, nergens zwaar, balans, diepte, lengte,
wel houtgerijpt, maar mooi afgewogen. Echte, hartverwarmende Kerstwijn!

1 fles Javali Reserve Port

 
Veel zachtheid in de fles, zoet, fluweel, iets fruit, 
noten, caramel, vol, fluwelig, mooie intensiteit.

1 fles Dom. des Homs "Amandier" rosé 2014

 
Deze fles krijgt u van me in de overleefdoos cadeau, ik kan het niet laten mooie rosé's te promoten.
Deze is zo prachtig fris en pittig, eigenlijk is het een droge witte wijn met een vleugje kleur, mooie intensiteit!

Overleefdoos 2015

€ 136,70

(12 flessen)
(u krijgt de rosé (€ 7,80) cadeau)

Zo zou ik het doen deze Kerst, met deze twaalf redt u het op een erg prettige manier tot in het Nieuwe Jaar.
Misschien in plaats van de Port de Recioto di Soave (0,5 l.), dan twinkelen de sterren helemaal! (12 fl. voor € 149,45)

http://goedewijn.info/monteravasqueiravinhadasromas-11.html
http://goedewijn.info/javalispecialreserve.html
http://goedewijn.info/homsamandierrose-14.html


Stelt u liever zelf een overleefdoos samen?
Als u 11 flessen uitzoekt waaronder 1 x Quinta da Murta Brut en 1 x een Port of Recioto di Soave

voor minimaal € 125,00 doe ik daar ook een gratis fles Amandier rosé bij.
Maakt u uw eigen maatwerk. (mail of bel even)

(alle genoemde prijzen excl. verzendkosten)
(aanbieding geldig t/m 31-12)
(zolang de voorraad strekt)

Alvast Prettige Kerstdagen gewenst!! 

Karel Meesters

 

klik op de links voor meer informatie

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen 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 dan 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.

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

