Geachte wijnlie!ebber,

Misschien is de temperatuur wel iets aan de hoge kant, maar het is in ieder geval echt
zomer. Ikzelf heb liever een paar graadjes minder, maar laat ik niet klagen, dat is zo
Nederlands.
Velen zitten in het buitenland, grote kans dat ze ook rosé of witte wijn drinken als het
verglijkbaar weer is.
U kunt hier ook van een goede rosé of witte wijn genieten, weliswaar niet eentje uit onze
streek, maar wel een die zich met gemak kan meten met die uit het vakantieland.

Graag stel ik drie aan u voor: twee kent u er van, de droge witte en droge rosado van

Tres Ojos. Beide wijnen van prima kwaliteit en een heel bescheiden prijs:
* de stevige rosé die bij alles past en een stevig gerecht met knoﬂook niet uit de weg
gaat en ook niet op de loop gaat voor een BBQ,
* de strakdroge witte, koud geschonken een verfrissende verademing tussen de zovele
“gemakkelijke” wat zware en zoetige “droge” witte wijnen, al of niet opgepept met
eikehout. Nee, deze twee wijnen zijn beide heel puur en zuiver, en hebben een eigen
karakter. Voor € 4,65 (rosado) en € 4,40 (blanco) beslist koopjes.
Een heel ander type droge rosado is de Marques de Castilla. Deze wijn a*omstig uit
het La Mancha gebied doet meer denken aan een wijn uit de ‘nieuwe wereld” dan
eentje die uit het diepe Spanje vandaan komt. Hier heeft men met de blend van
Garnacha (Grenache in Frankrijk) en de Tempranillo en uiterst moderne viniﬁcatie
techniek een heel erg gemakkelijke wijn weten te maken: heel zacht, maar ook heel
fris, pittig, soepel, rond en boordevol fris, rijp fruit.
Meestal vind ik dit type rosé niet zo spannend, wat te gemakkelijk, maar toch heeft
deze wijn iets spannends in zich, het is de pittige, minerale frisheid in combinatie met
de souplesse en het heerlijke zuivere fruit dat elkaar als het ware spannend “gevangen’
houdt, het ene kan niet zonder het andere. Alleen een zeer goede wijnmaker kan zoiets
componeren.
Deze wijn staat niet op mijn web site, ik heb er niet erg veel van, maar ik vond hem toch
zo aantrekkelijk dat ik hem u middels dit bericht aan biedt.
Prijs per ﬂes: € 4,95 en dat is heel veel genieten voor weinig geld.
Van harte aanbevolen!
Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters.
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700
p.s.: ik lever natuurlijk ook met veel genoegen de andere prachtige wijnen en Ports uit
mijn assortiment.
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 ste#en, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft
verder niets in te vu#en): stop mail dan haal ik uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

