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BELGIE

BULOO

Alcoholvrije aperitieven : vaak banaal zoet, meestal flets en nietszeggend. Zeker in vergelijking met de complexiteit van vele alcoholhoudende dranken vallen ze in het
niets. Daar komt met deze nieuwkomer uit West-Vlaanderen verandering in. Chef Pieter Lonneville van restaurant Tête Pressée in Brugge heeft dit doordachte recept
uitgewerkt. Het is een kombucha drank, dit wil zeggen dat er door een fermentatie suikers worden omgezet in zuren. Dit aperitief krijgt zijn finesse door een rijping en
langdurige maceratie. Door de nagisting op de fles krijg je een intense smaak, fijne pareling en lange afdronk.

 

BULOO 0,0° 33 CL - €4.30

(SKU: BUL33)

Alcoholvrije aperitieven : vaak banaal zoet, meestal flets en nietszeggend. Zeker in vergelijking met de complexiteit van vele alcoholhoudende dranken vallen ze in
het niets. Daar komt met deze nieuwkomer uit West-Vlaanderen verandering in. Chef Pieter Lonneville van restaurant Tête Pressée in Brugge heeft dit
doordachte recept uitgewerkt. Het is een kombucha drank, dit wil zeggen dat er door een fermentatie suikers worden omgezet in zuren.
Dit aperitief krijgt zijn finesse door een rijping en langdurige maceratie. Door de nagisting op de fles krijg je een intense smaak, fijne pareling en lange afdronk.
Buloo is je ‘unguilty sparkling pleasure’ als je niet drinkt. Een elegant parelend aperitief met de allures van champagne, maar dan zonder alcohol en arm aan
calorieën. Een verrassend verfrissende combinatie van kombucha, rooibos, citroen, kers en kruiden. Uniek van smaak en bereid volgens een ambachtelijk
productieproces: 100% natuurlijk. Met Buloo klink je écht op je gezondheid.

Wijndomein Buloo
Land Belgie
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Serveren In een Champagneglas op 6°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 0,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/buloo-00-33-cl/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=belgie&utm_term=Buloo+0%2C0%C2%B0+33+cl
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DUITSLAND

AHR

563 ha, het procentueel grootste rode wijngebied van Duitsland
Belangrijkste druivenrassen: 65,0% Spätburgunder, 8,2% Riesling, 6,0% Frühburgunder, 3,0% Regent, 2,7% Portugieser
Belangrijkste bodems: leisteen, Grauwacke (mineraalrijke zandsteen), loess, vulkanisch

ADENEUER

De familie Adeneuer is al meer dan vijfhonderd jaar bezig met wijnbouw aan de Ahr. Maar het is pas met de generatie van de broers Marc en Frank Adeneuer dat dit
domein is doorgebroken als topdomein. De stijlwisseling van rijke, erg rijpe wijnen heeft plaats genomen voor finesse, zachtheid en moderate alcohol. Dit domein staat
meer dan ooit bij de gebiedstop.

Tot 1950 was het domein in het oude centrum van Ahrweiler gevestigd, waaraan ook een hotel met restaurant was verbonden. J.J. in de domeinnaam staat voor Johann
Josef, de oprichter van het domein.

Omdat de vader van Marc en diens broer Frank al overleed toen ze respectievelijk twee en vier jaar  oud waren, werden ze opgevoed door hun moeder. Het wijndomein
werd geleid door de tante. Veel contact hadden ze niet met haar en gedwongen door haar slechte gezondheid kwamen ze mee in het familiebedrijf vanaf 1984, toen
slechts 3,5 ha groot. “Dat was een rotjaar, omdat de druiven amper rijp waren was het onmogelijk de wijnen droog te vinifiëren. Het restzoet moest de onrijpheid
maskeren. Dat was een domper, want van jaargang 1983 hadden we net de eerste droge spätburgunder sinds lang gemaakt.” Die beginjaren waren hard, veel moest
gebeuren volgens learning by doing. De financiële situatie was niet rooskleurig. Met een oude VW Golf, “de meest aftandse van de Ahr” volgens Marc, trok hij het land
rond om klanten te vinden. “Ik wist toen totaal niet hoe je moest verkopen. Niemand in de handel en de gastronomie zat op wijn uit de Ahr te wachten. Uit die periode
heb ik geleerd nederig te zijn. Steeds je voeten op de grond houden.”

Na die aftastende eerste jaren waarin de broers stilaan ervaring opbouwden volgde vanaf 1990 de echte kentering naar kwaliteit. In 1992 kwam de eerste barrique op
het domein en het aanzien van het domein groeide verder. Rond de eeuwwisseling was Weingut J.J. Adeneuer al een van de beste domeinen van het gebied. Net zoals
vele collega’s werden de wijnen steeds intenser en alcoholischer. “Toen we na het slechte jaar 2010 een perfect jaar 2011 kregen hebben we echt wel te lang gewacht
met oogsten van de beste percelen. Een Spätburgunder Gärkammer Grosses Gewächs met 14,5% Vol, daar hebben we het doel voorbijgeschoten”. Dat besef kwam er
niet alleen bij hen, verschillende van hun collega’s aan de Ahr voelden hetzelfde aan. Met 2013 kwam de volgende kentering: een bewuste keuze om de finesse van
Spätburgunder uit te spelen. “We oogsten nu meer op pH dan op suikergehalte in de druif, vaak worden de beste percelen eerst geoogst en het aandeel nieuw hout
wordt beperkt. Voor de wijnen van jaargang 2018 gebruikten we enkel ouder hout, zelfs voor de Grosse Gewächse”.

De broers Adeneuer maken een homogeen gamma op hoog niveau. Die frisheid, elegantie en opvallende kruidigheid geven de wijnen een eigen stijl.

Wat je hier zonder twijfel moet proeven zijn de twee versies van de Gärkammer, het kleine perceel van 0,68 ha dat de familie Adeneuer in bezit heeft sinds 1714. De
tweede wijn, Spätburgunder Kleine Kammer, is al indrukwekkend. Met ragfijne structuur, boordevol spanning en een unieke combinatie tussen fruit en zachte
kruidigheid. De Spätburgunder Gärkammer VDP.GG komt van tachtig jaar oude wortelechte Kastenholzstokken. Dat is een van de grootste rode wijnen uit Duitsland,
zeker de laatste jaren. Een wijn, waar ondanks de intense structuur geen overdaad aanwezig is. Dat subtiel gerookte, de fijne Würze, die heerlijke zuren en dan nog
eens het elegante gekoppeld aan zachte tannines: helemaal Ahr. Van deze unieke wijn worden jaarlijks slechts 800 tot 1200 flessen geproduceerd. Een geplande
restauratie van de afbrokkelende terrasmuren in de Gärkammer baart Marc wat zorgen. “Maar we moeten iets doen, anders zouden we op termijn nog veel meer
kunnen verliezen door het plots instorten van de muren.”  Naast de Walporzheimer Gärkammer, bezit Adeneuer ook percelen in de Grosse Lagen Kräuterberg (waarin
de Gärkammer is gekapseld), Rosenthal, Sonnenberg (waar een geweldige Frühburgunder vandaan komt) en Alte Lay.

Momenteel telt het domein 13 ha, waarvan 85% Spätburgunder. Daarnaast wat Frühburgunder, Weissburgunder en sinds kort ook Chardonnay die hoofdzakelijk voor
Sekt zal worden gebruikt.  Bijna alle percelen worden intussen biologisch bewerkt. En met Tim Adeneuer, de zoon van broer Frank, is de opvolging verzekerd.

BLANC DE NOIR, PURIST - €13.20

(SKU: DADBDN21)

Bij Adeneuer hebben ze op een kleine aanplant Weissburgunder na enkel rode druiven staan. Een deel van hun Spätburgunder wordt onmiddellijk geperst tot
deze bijzonder leuke Blanc de Noir. Een lichte zalmkleur herinnert nog aan de rode druiven, en in de neus is er een fijne mix van citrus en een subtiele toets van
aardbei en aalbes. Mooi strak in de mond, maar ook heerlijk sappig. Opvallend speels en een frisse finale met leuke accenten van rood fruit. Een op en top lente- en
zomerwijn!

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, zomerse salades, tomaatgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 3-4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

FRÜHBURGUNDER - €22.49

(SKU: DADFB20)

We steken niet onder stoelen of banken dat we een zwak hebben voor Frühburgunder. Deze weinig aangeplante druif is zonder meer in staat prachtige wijnen te
geven. Ze is verwant aan de Pinot Noir, maar is toch een zelfstandige druif. Zo is ze 2 tot 3 weken vroeger rijp, en daar wil het al eens wat knellen: in warme jaren
loert dan het gevaar van overrijpheid. Wat Adeneuer in 2020 heeft gemaakt is schitterend: je merkt de extra vlezigheid ten opzichte van Spätburgunder, maar alles
blijft perfect fris en elegant. De aroma's van zwarte bes en fijne ceder zijn mooi verweven. Voor de Frühburgunder fan.

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Frühburgunder
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, paddestoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/blanc-de-noir-purist/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Blanc+de+Noir%2C+Purist
https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder
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SPÄTBURGUNDER, JJ - €16.10

(SKU: DADSPJJ19)

In vergelijking tot de instapwijn worden hier oudere stokken gebruikt maar het houtgebruik blijft ook hier voorzichtig: de helft oude houten foeders (1000l) en de
helft 4 tot 6 jaar oude vaten. Deze Pinot Noir is gestoeld op een vertederende finesse en mineraliteit. De helft van de druiven is afkomstig van leisteenbodem,
dertig procent van kleibodem en twintig procent van vulkanische ondergrond. Heel subtiel en veelzijdig aroma van kruidige en zachtfruitige tonen van kers en
aardbei. Opvallend fris in de mond, goede aciditeit, en een puristisch fruitgevoel met perfect geïntegreerde, rijpe tannines.

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, gegrilde vis, charcuterie, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, JJ N°1 - €29.50

(SKU: DADSPJJ117)

Net als de "gewone" J.J. Spätburgunder is deze J.J. N°1 een selectie van verschillende percelen. In dit geval een combinatie van toppercelen op vulkanische klei en
een beetje op leisteen. Alleen de beste druiven worden gebruikt voor deze N°1. Eén vijfde heeft twintig maanden op nieuwe eik gelegen, voor de overige tachtig
procent werden gebruikte vaten ingezet. Door de lange veroudering kon de wijn ongefilterd gebotteld worden.

Schitterend en puristisch, aroma's van fijne kers, blauwe bes en kruiden, een enorme zachtheid en elegantie. Een subtiel houtgebruik en een afdronk vol spanning
tussen krokant donker fruit, frisheid en zachte tannine. Bijzonder knap en daarenboven een schitterend bewaarpotentieel.

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, JJ N°1 - €29.60

(SKU: DADSPJJ118)

Net als de "gewone" J.J. Spätburgunder is deze J.J. N°1 een selectie van verschillende percelen. In dit geval een combinatie van toppercelen op vulkanische klei en
een beetje op leisteen. Alleen de beste druiven worden gebruikt voor deze N°1. Eén vijfde heeft twintig maanden op nieuwe eik gelegen, voor de overige tachtig
procent werden gebruikte vaten ingezet. Door de lange veroudering kon de wijn ongefilterd gebotteld worden.

Schitterend en puristisch, aroma's van fijne kers, blauwe bes en kruiden, een enorme zachtheid en elegantie. Een subtiel houtgebruik en een afdronk vol spanning
tussen krokant donker fruit, frisheid en zachte tannine. Bijzonder knap en daarenboven een schitterend bewaarpotentieel.

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, JJ N°2 - €20.80

(SKU: DADSPJJ218)

Net als de "gewone" J.J. Spätburgunder is deze J.J. N°2 een selectie van verschillende percelen. In dit geval met een dominantie van percelen met oudere stokken
die in een loessbodem gedijen. Deze 2018 is één van onze lievelingen bij Adeneuer: verfijnd bessenfruit, gekoppeld aan een haast bourgondische, fijne
smaakstructuur met vooral een schitterende frisheid. Boordevol elegantie.

Hochwasserwein: deze wijn werd gered uit de overstromingsramp in de Ahr in de nacht van 14 op 15 juli 2021. Dat het überhaupt nog mogelijk was om Ahrwijn te
kunnen verkrijgen na de ramp in juli, is een klein mirakel. Dat de etiketten beschadigd zijn nemen we er met plezier bij!

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, paddestoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-jj-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+JJ
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-jj-n1/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+JJ+N%C2%B01
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-jj-n1-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+JJ+N%C2%B01
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-jj-n2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+JJ+N%C2%B02
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SPÄTBURGUNDER, KLEINE KAMMER - €29.60

(SKU: DADSPKAM20)

De Walporzheimer Gärkammer is een wijngaard van superlatieven, en dat ondanks het feit dat het Duitslands kleinste Einzellage is (amper 0,68 ha). Deze
topwijngaard is volledig in bezit van Adeneuer (al sinds 1713!) en geen moeite is hen teveel om hier één van Duitslands mooiste Pinot Noirwijnen te maken. De
Gärkammer is een indrukwekkende wijngaard vol piepkleine, hallucinant steile terrassen die pal op het zuiden zijn gericht. "Misschien wel de warmste wijngaard
aan de Ahr," laat Marc Adeneuer weten. De stokken zijn er ouder dan 70 jaar, en hier werken vraagt een enorme opoffering.

Deze wijn is in feite de tweede wijn uit de Gärkammer (vandaar "kleine Kammer"), maar dit is in alle opzichten groots. De Gärkammer is ondanks de warme
expositie een wijn die exceleert inzake finesse, subtiel fruit, prachtig geïntegreerde tannines en een zelden geziene mineraliteit in een rode wijn. De bodem is
uitsluitend leisteen. Topwijn die fantastisch toegankelijk is, en elke slok verlangt naar de volgende. Briljant! En opvallend: dit is één van de weinige top
Spätburgunders uit Duitsland die enkel op oude, houten foeders heeft gelegen. Dit brengt het leisteenkarakter van de bodem prachtig tot uiting. Elke subtiliteit
en finesse willen de broers Adeneuer dan ook absoluut behouden.

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, paddestoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, PURIST - €13.20

(SKU: DADSPPUR20)

Purist is de nieuwe benaming voor de instapwijnen van Adeneuer. En het is aan de instapwijn dat je de klasse van een domein herkent. Van dit glas Pinot Noir zijn
we echt wild. Er is de juiste lichtvoetigheid die je verwacht van een instapwijn, maar ook de ernst, de structuur en de mineraliteit van wat de Ahrregio zou moeten
bieden in haar wijnen. In hoofdzaak afkomstig van percelen met een Loess-klei bodem wat in deze wijn aroma's van vuursteen, braambessen, bittere amandelen
en een duidelijke kruidigheid geeft. Heerlijke, sappige structuur, zinderende frisheid en een fijne afdronk. Enkel oude houten foeders van 1000l werden ingezet.
Wat kan je je in godsnaam meer wensen van een Pinot Noir in deze prijsklasse? Dit is een fantastische prijskwaliteit en een must voor elke Pinot Noir-liefhebber.

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, gegrilde vis, charcuterie, gebakken zwezeriken
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SPÄTBURGUNDER, WALPORZHEIMER ALTE LAY VDP.GG - €57.60

(SKU: DADSPALT19)

De Alte Lay is de wijngaard waar de broers Adeneuer in 1984, net na de overname van het domein van de tante, zelf hun eerste stokken hebben geplant. Het is een
indrukwekkende wijngaard, ten westen van de Kräuterberg en de Gärkammer. Vele kleine terrassen vormen een prachtig schouwpel. Geen sinecure om hier te
werken. Leisteen en Grauwacke vormen de bodem. T.e.m. jaargang 2017 werden de druiven gebruikt voor de Spätburgunder N°2 en N°1, sinds jaargang 2018 zijn
de druiven voorbehouden voor deze geweldige Grosses Gewächs.

De wijngaard ligt ietsje koeler dan de Gärkammer, en dat merk je aan de wijn. Het fruit is net dat tikkeltje meer rood getint en in de mond vallen de erg fijne zuren
op. De typische subtiele vlezigheid en de kruidigheid van de wijnen van Adeneuer blijft behouden, op geen moment echter overrijp. Dit is een knappe Grosses
Gewächs, met een perfecte combinatie van concentratie en finesse.

Wijndomein Adeneuer
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood vlees, (pluim)wild, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-kleine-kammer/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Kleine+Kammer
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-purist/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Purist
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-walporzheimer-alte-lay-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Walporzheimer+Alte+Lay+VDP.GG
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BERTRAM-BALTES

Julia en Benedikt Baltes zijn gepassioneerd, getalenteerd en helemaal verworteld met hun Heimat: de Ahr. Die liefde voor hun regio werd echter na de nacht van 14 op
15 juli zwaar op de proef gesteld. Een nooit gekende vloedgolf baande zich met grote snelheid door het smalle kloofdal. Over een lengte van meer dan veertig kilometer
is de ravage niet te overzien. Ook hun domein werd ernstig beschadigd.

Niet alleen verloren ze hun privé woning, ook 90% van hun gebottelde wijn (jaargang 2019) en 90% van hun wijn op vat (jaargang 2020) ging verloren tijdens de ramp.
De geplande locatie om hun nieuwe kelder te bouwen naast de Ahr is nu geen optie meer. Daarom zoeken ze het hogerop, en hopelijk kunnen ze weldra terug
bouwen aan de toekomst. Want naast het geluk dat iedereen uit hun familie ongedeerd is gebleven, hebben hun wijngaarden geen structurele schade geleden.

Julia komt uit een echte wijnbouwersfamilie, haar vader leverde druiven aan de coöperatie, haar moeder runt met haar tante het Weingut Ernst Sebastian. Eigenlijk zou
ze mee instappen in dat domein, maar Julia streefde een andere stijl na. Vader Bertram voelde wel iets voor dat idee en stapte uit de coöperatie. De percelen gingen
over naar zijn dochter. Onder het motto ‘alles of niets’ kwam er onmiddellijk ook verantwoordelijkheid bij Julia te liggen. Het bleek de juiste keuze, vanaf de eerste
jaargang gooide ze hoge ogen met haar collectie. Benedikt, haar man, stond al enkele jaren aan het roer van het voormalige Weingut der Stadt Klingenberg (Franken).
De afstand tussen Klingenberg en Dernau (250 km) bleek niet gezinsvriendelijk en Benedikt besliste in 2019 zijn vrouw aan de Ahr te vervoegen en samen het Weingut
Bertram-Baltes verder uit te bouwen.

Momenteel worden de wijnen nog gevinifieerd in een gehuurde kelder, ter beschikking gesteld na de ramp, in van een eigen domeingebouw. Het domein telt 7 ha en
daar wensen ze niet veel aan te veranderen. ‘We zijn een echt familiebedrijf en ik wil overal bij betrokken kunnen zijn. Zo is contact met klanten erg belangrijk voor me.
Daarom past de huidige grootte perfect bij onze doelstellingen.’ Wat me zo fascineert in de wijnen van Julia is die ongelooflijke finesse. Ze koppelen lichtvoetigheid aan
diepte, spannende zuren en prachtig fruit. Dat zou je de essentie van grote Spätburgunder kunnen noemen, het is echter geen evidentie dat te bereiken. ‘Het begint
allemaal in de wijngaard. We hebben het geluk over echt oude stokken te beschikken en dat in de beste wijngaarden, vele zijn zelfs ouder dan mezelf (lacht), dat
helpt al. Dat zijn in hoofdzaak goede Duitse klonen, we trachten in de toekomst een eigen kloonselectie te maken. De wijngaarden worden biologisch bewerkt, de
certificering is onderweg, en we laten tussen de ranken begroeiing staan om zo een ideale biotoop te creëren. We oogsten vooral op pH, die moet voldoende laag zijn
om frisheid in de wijn te bewaren. We kijken uiteraard naar de gezondheid en de smaak van de druiven, maar zitten qua rijpheid niet boven de 95° Oechsle.’ De
manueel geplukte druiven gaan in kleine bakjes naar de kelder, 80% van de trossen wordt ontrist. De extractie verloopt voorzichtig, daarom wordt ervoor gekozen de
most niet te stampen (pigeage), wel te werken met bevloeiing. Er is een koude maceratie, de volledige maceratietijd blijft met 8 tot 10 dagen opvallend kort. Zowel de
alcoholische als de malolactatische gisting verlopen spontaan. Alles wordt in het werk gesteld om een zo fijn mogelijke wijn te maken. Sinds 2016 wordt er niet meer
gechaptaliseerd (suiker aan de most toevoegen om meer alcohol te krijgen).

Sulfiteren doen ze minimaal. Hoewel Julia de term ‘natuurlijke wijn’ zelf niet in de mond neemt, kan je de stijl van dit domein zo bestempelen. Maar daar waar
natuurwijnen wel eens een gebrek aan herkomstexpressie vertonen, is dat juist bij de wijnen van Weingut Bertram-Baltes niet het geval. Dat merk je al in de Ortsweine
Dernauer (leisteen, grauwacke, koelere ligging) en Ahrweiler (bodems met leemaandeel, warmere ligging). De vele perceelselecties (Lagenweine) doen het hart van
een Spätburgunderliefhebber nog sneller slaan. Door al deze perceelselecties waan je je in Bourgogne. ‘Wat het vele werk in de wijngaard betreft, mag je ons daar
zeker mee vergelijken, onze wijnstijl is echter totaal anders. Wij hebben geen kalk in de bodem, we zijn dus geen kopie. Integendeel, de Ahr heeft een sterke eigen
wijnidentiteit.’

In het beperkte aantal jaren dat Julia wijn maakt, hebben we haar stijl weten evolueren. De eerste jaargangen waren vanaf de jeugd meer open, toegankelijk, ook met
wat merkbare rijpheid. De wijnen hebben nadien gewonnen aan finesse, tonen zuren, zijn puristischer, hebben wel eens een reductief kantje en vragen nu iets meer
tijd. Hier is op korte tijd een van Duitslands beste Spätburgunderdomeinen ontstaan waarvan het laatste beslist nog niet gezien is.

BLANC DE NOIR, HANDWERK - €15.50

(SKU: DBBBDN19)

Een blanc de noir is witte wijn gemaakt van rode druiven. Dit kan door ervoor te zorgen dat het sap niet in contact komt met de blauwe schil. Deze Blanc de Noir is
het resultaat van een directe persing van haar eerst geoogste Pinot Noir met daaraan toegevoegd saignée van de Handwerk Spätburgunder. Saignée is roséwijn
die men uit het vat laat lopen na een korte maceratie. Spontane vergisting in 50% inox en 50% eiken vaten. Aroma's van rood fruit, bloemen en kruiden in de neus.
Frisse zuren en een fijne tanninestructuur in de mond. De heerlijke mineraliteit maken van deze wijn niet zomaar een zomerwijntje! Strakke, precieze stijl.

Wijndomein Bertram-Baltes
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, frisse pasta's
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SPÄTBURGUNDER, HANDWERK - €14.50

(SKU: DBBSPHW19)

Voor haar instapwijn gebruikt Julia de jongere stokken van al haar percelen. Verschillende van die percelen horen bij de beste van de Ahr. En ook voor een
instapwijn is dit indrukwekkend.

Dit is een bijzonder fijne Spätburgunderstijl. Geef de wijn even wat lucht in de karaf, maar nadien met je puristisch fruit zoals aardbei en kriek die schitterend
samengaan met de minerale accenten. In de smaak is elk accent zo mooi aanwezig, zonder dat er iets teveel of te weinig is. Opvallende fraicheur en mooie lengte.
Dit is genieten voor de Spätburgunder liefhebbers! '

In de nacht van 14 op 15 juli werd de Ahr geconfronteerd met de grootste ramp uit hun geschiedenis. Een vloedgolf trok door het dal, en het menselijke leed en de
materiële schade is enorm. Het Weingut Bertram-Baltes werd zwaar getroffen. 90% van de gebottelde wijnen van 2019 en 90% van de vaten van 2020 zijn
vernietigd. Ook moest hun woonhuis worden afgebroken. Onze flessen van 2019 kwamen net binnen voor de ramp. Met veel moed bouwen Julia en Benedikt
beetje bij beetje hun domein weer op.

Wijndomein Bertram-Baltes
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Charcuterie, gevogelte, (gegrilde) vis, pasta's
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SPÄTBURGUNDER, MAYSCHOSSER MÖNCHBERG - €50.00

(SKU: DBBSPMON17)

https://vinikusenlazarus.be/product/blanc-de-noir-handwerk/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Blanc+de+Noir%2C+Handwerk
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-handwerk/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Handwerk
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De Mönchberg is de grootste grosse Lage (Grand Cru) aan de Ahr. De bijna 50 ha liggen als een machtig terrasmassief boven het dorp van Mayschoss. Hoewel er
door de grootte van de wijngaard een bodemdiversiteit is te merken van leisteen, grauwacke en weinig leem, zijn de percelen van Julia gekenmerkt door een zeer
hoog aandeel leisteen. De kleine en steile terrassen maken het werk er verre van eenvoudig, maar het resultaat is zonder twijfel één van de pronkstukken van Julia.
Hier gaan concentratie, elegantie en mineraliteit hand in hand. Grote wijn die moeiteloos meekan met de Duitse top.

Wijndomein Bertram-Baltes
Land Duitsland
Regio Ahr
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, gevogelte, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-mayschosser-monchberg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Mayschosser+M%C3%B6nchberg
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MITTELRHEIN

465 ha, de "romantische" Rijn, Unesco Werelderfgoed
Belangrijkste druivenrassen: 65,0% Riesling, 10,1% Spätburgunder, 4,7% Müller-Thurgau, 4,5% Weissburgunder
Belangrijkste bodems: hoofdzakelijk grijze leisteen, in het noorden (rond Königswinter) ook vulkanische bodems

MATTHIAS MÜLLER

Johannes Müller vormt de huidige generatie van Weingut Matthias Müller dat sinds 1678 met wijnbouw bezig is. “En ik wil niet de laatste zijn”. Johannes, geboren in
1991, is een schitterende gesprekspartner. Met woordelijke souplesse maakt hij zijn liefde voor deze piepkleine wijnregio duidelijk.

“Mijn vader Matthias nam einde de jaren 1980 het bedrijf over waarmee ook de kwaliteitsspurt startte. Hij besefte toen dat we niet met massaproductie kunnen
concurreren, daarvoor zijn de werkomstandigheden in onze steile percelen te arbeidsintensief.” Waarom wijn van de Mittelrhein zo gunstig is geprijsd, ook bij de
topdomeinen? “Onze ambitie is niet om dure wijnen te maken, wel wijnen met de juiste prijs-plezierverhouding. In andere regio’s zorgde een grotere concurrentie
voor meer innovatie, bij ons ging dat allemaal wat trager. Die andere regio’s zorgen echter voor inspiratie en het besef wat nu juist onze identiteit is. Daarom is het
goed zoveel vrienden verspreid over Duitsland te hebben. Ik ben gepassioneerd en ambitieus, maar geen regionale patriot.”

Wijnbouw aan de Mittelrhein heeft zijn ups en downs gekend. “Ook mijn voorouders schakelden in de 19de eeuw deels over op de productie van kersen. Je kan het je
nauwelijks voorstellen dat er op die steile flanken van de Bopparder Hamm hele boomgaarden stonden. Die kersen rijpten sneller en de prijzen lagen hoger.”
Opvallend is dat nu net het omgekeerde gebeurt: de prijzen voor de kersen zijn gekelderd, andere regio’s en landen kunnen die veel goedkoper produceren. Verder
hielp de extreme versnippering van de Bopparder Hamm de wijnbouwers niet om op een rendabele manier aan wijnbouw te doen. De ruilverkaveling, die vijftig jaar
geleden startte, bracht het aantal percelen terug van goed 2.500 naar ongeveer 600. Wegen werden aangelegd en wijnbouwers kregen meer aaneengeschakelde
stukken wijngaard. De opa van Johannes kocht in die tijd ook extra percelen en daar plukt het domein vandaag nog de vruchten van. Dat werd de start van een meer
rendabele wijnbouw. Er werden toen ook heel wat verschillende druivenrassen aangeplant, maar intussen ligt de focus toch weer op Riesling, met een beetje Grau-,
Weiss-, en Spätburgunder. In totaal telt het domein 17 ha.

“En toch verdwijnen er Steillagen,” vertelt Johannes. “Niet iedereen is nog bereid om het harde labeur te trotseren. Op dit moment zijn we met tien producenten die
actief zijn in de Bopparder Hamm, dat aantal zie ik niet stijgen. Maar de kwaliteit stijgt wel. De toekomst ligt bij goed werkende kleine domeinen om zo het echte
gezicht van de Mittelrhein naar buiten te dragen.”
Het is duidelijk dat Johannes niet enkel kijkt naar wat er binnen zijn domeinmuren afspeelt. De Mittelrhein op de kaart zetten, daar werkt hij aan en dat kan niet zonder
het kwaliteitsstreven van iedereen.
De vader van Johannes koos al voor meer droge wijn, vandaag is de productie daarvan meer dan 60 %. Belangrijk blijft echter feinherb, de halfdroge stijl die riesling als
gegoten zit. Want hier speel je het ware karakter van die druif uit. Dat fijne zoete en fruitige gekoppeld aan prachtige zuren geeft een speels en sappig festijn. “Weet je,
onze wijnen zijn geen kopij van de Mosel of Rheingau, onze wijnen hebben Wonne (het gevoel van intens plezier, genot), zijn ragfijn (filigran zoals de Duitsers zeggen)
en hebben toch kracht.”

Het is ongelooflijk welke stijlverschillen de Bopparder Hamm geeft. Het is daarom niet meer dan logisch dat deze grote Einzellage is onderverdeeld in kleinere
Gewanne. Je zou nog de indrukwekkende edelzoete wijnen vergeten. Ze nemen maar 5 tot 10 % in van de productie, maar ze horen bij het beste wat Duitsland in deze
categorie biedt.
In de kelder werkt Johannes met spontane gisting, maar niet dogmatisch. “De weg tot wanneer een Riesling droog is, kan al eens lang zijn. Dan moet je wel eens
pragmatisch zijn.” Er wordt hoofdzakelijk vergist op edelstaal, er staan ook wat grote foeders en barrique (voor de burgunders) in de kelder.
Sinds 2012 kan je terecht in de schitterende vinotheek. Dat is veel meer dan een proeflokaal, “hier gaat het om genot en cultuur” licht Johannes toe. “Elke negentiende
van de maand om negentien uur organiseren we een evenement: een kookles, cabaret of een degustatie met een bevriende wijnproducent.” Je kan hier zeven op
zeven terecht om de wijnen te leren kennen. Door het vele licht en de frisse groene kleuren is het aangenaam proeven. Dat hier een bijzondere sympathieke en
kwaliteitsgerichte familie aan het werk is, maakt het des te boeiender.

RIESLING AUSLESE, BOPPARDER HAMM MANDELSTEIN, VDP.GROSSE LAGE - €26.70

(SKU: DMMRSAUS21)

Door de lange rijping aan de wijnstok verdampt er veel water uit de druiven, zodat de aromatische stoffen, het suiker en ook het zuur in de bessen geconcentreerd
zijn. De laat geoogste, geselecteerde druiven met een deel ingedroogde druiven vormen het basismateriaal voor deze langlevende edelzoete specialiteit. Volle
fruitige aroma's van perzik en rozijnen. In de mond raak je betoverd door de combinatie van elegantie, intensiteit, finesse en frisheid. Ongelooflijk hoe de rijkheid
van deze wijn perfect in een fijn gareel wordt gehouden.

Wijndomein Matthias Müller
Land Duitsland
Regio Mittelrhein
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, blauwgeaderde kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15-20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 7,00%

RIESLING KABINETT, BOPPARDER HAMM, VDP.ORTSWEIN - €13.80

(SKU: DMMRSKAB21)

De vroeger geoogste Rieslingdruiven uit de Bopparder Hamm, die rijp maar niet overrijp zijn, worden gebruikt voor deze Kabinett. Het is een wijnstijl, zo typisch
voor de koelere klimaten in Duitsland en uniek in de wereld. Want waar vind je dit heerlijke spel tussen lichtvoetigheid, lage alcohol en fris restzoet? Aroma's van
geel fruit gaan samen met kruidige toetsen en een verkwikkende frisheid.

Wijndomein Matthias Müller
Land Duitsland
Regio Mittelrhein
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Frisse fruitdesserts, Aziatisch, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 9,50%

RIESLING SPÄTLESE, BOPPARDER HAMM FEUERLAY, VDP.GROSSE LAGE - €18.70

(SKU: DMMRSSPA21)

Een heerlijke en typische Spätlese, want het zoet wordt prachtig gecounterd door frisse zuren. Geconcentreerde aroma's van gekonfijt fruit, gecombineerd met de
geur van honingmeloen en abrikoos. In de mond ontvouwen zich florale tonen, fijn zoet en een speelse frisheid en een gelaagde, lange finale.

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-auslese-bopparder-hamm-mandelstein-vdp-grosse-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Auslese%2C+Bopparder+Hamm+Mandelstein%2C+VDP.Grosse+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-kabinett-bopparder-hamm-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Kabinett%2C+Bopparder+Hamm%2C+VDP.Ortswein
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Wijndomein Matthias Müller
Land Duitsland
Regio Mittelrhein
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Frisse fruitdesserts, Aziatisch, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING, BOPPARDER HAMM, ALTE REBEN, VDP.ORTSWEIN - €13.80

(SKU: DMMRSALT21)

De stokken van deze "alte Reben" dateren uit de tijd van de ruilverkaveling in de Bopparder Hamm aan het begin van de jaren 1970. Nu de stokken ongeveer 45
jaar oud zijn, neemt het rendement duidelijk af, maar daardoor winnen de wijnen aan intensiteit. Door het diepgaande wortelnetwerk zijn deze stokken ook
minder gevoelig aan droogte. Deze fijne Riesling bulkt van de perzik- en ananasaroma's. In de mond is een intens samenspel van rijp fruit en een opwindende,
krachtige kruidigheid waar te nemen. Fijne zuren en een hint van pompelmoes in de finale.

Wijndomein Matthias Müller
Land Duitsland
Regio Mittelrhein
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, schaaldieren, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, BOPPARDER HAMM, EDITION MM, VDP.ORTSWEIN - €22.10

(SKU: DMMRSMM21)

Een selectie van enkele van de beste Rieslings wordt onder de noemer van "EDITION MM" uitgebracht, als symbool voor de initialen van Matthias en Marianne
Müller. De druiven komen allemaal uit percelen voor Grosses Gewächs. Het mag duidelijk zijn dat dit een Ortswein is op het allerhoogste niveau. Dat toont zich
meteen in het glas: een krachtige Riesling die bekoort met veel rijpe aroma's, zelfs wat exotisch getint. Veel extract, daardoor erg intens met geweldige balans
tussen zuur en fruit, het handelsmerk van dit domein. Klassewijn.

Wijndomein Matthias Müller
Land Duitsland
Regio Mittelrhein
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, schaaldieren, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, BOPPARDER HAMM, VOM TONSCHIEFER, VDP.ORTSWEIN - €15.50

(SKU: DMMRSTON21)

De hele Bopparder Hamm is verder onderverdeeld in verschillende "Gewanne" (lieu-dits) die van elkaar verschillen door hun ligging en bodemsamenstelling en
dus ook andere wijnstijlen geven. In delen van de Bopparder Hamm wordt kleileisteen aangetroffen - een fijnkorrelige, dicht opeengepakte en zeer donkere
leisteensoort. De kleileisteen werd miljoenen jaren geleden gevormd uit modderstenen in een mengsel met zandsteen en siltsteen. Bovendien heeft zich daarop
een laag loess gevormd, aangevoerd door de wind. Dit vooral in de Gewanne Ohlenberg, Engelstein en Feuerlay. Deze combinatie van zachte kleileisteen en
vruchtbare loess zorgt voor een fruitige, aromatische Riesling met veel rijkdom in de mond. Een wijn die ook in de jeugd overtuigt door een geweldige sappigheid.
Maar enkele jaren kelderrijping doen deze wijn beslist geen kwaad. Integendeel.

Wijndomein Matthias Müller
Land Duitsland
Regio Mittelrhein
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, schaaldieren, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, RHEINSCHIEFER, GUTSWEIN - €10.70

(SKU: DMMRSRHE21)

Rheinschiefer is de instap Riesling van het domein. De druiven voor deze wijn komen deels van bevriende wijnbouwers die ze met dezelfde kwaliteitsvisie telen.
Uiteraard speelt leisteen de hoofdrol in de bodem. Deze wijn wil een visitekaartje zijn, zowel voor de stijl van het domein als de regio. En dat is prima gelukt, want
de combinatie van frisheid, mineraliteit en een heerlijke sappigheid charmeert onmiddelijk. Het fruit is eerder wit getint met witte perzik, appel en citrus. In de
mond heerst het spel tussen fruit en zuren, zoals je van een leisteenbodem ook verwacht. Heerlijke instapper!

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-spatlese-bopparder-hamm-feuerlay-vdp-grosse-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Sp%C3%A4tlese%2C+Bopparder+Hamm+Feuerlay%2C+VDP.Grosse+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bopparder-hamm-alte-reben-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bopparder+Hamm%2C+alte+Reben%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bopparder-hamm-edition-mm-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bopparder+Hamm%2C+Edition+MM%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bopparder-hamm-vom-tonschiefer-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bopparder+Hamm%2C+vom+Tonschiefer%2C+VDP.Ortswein
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Wijndomein Matthias Müller
Land Duitsland
Regio Mittelrhein
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, Oosters geïnspireerde gerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/rheinschiefer-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Rheinschiefer%2C+Gutswein
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BADEN

15.812 ha, verspreid over 400 km lengte. Burgunderrassen spannen hier de kroon
Belangrijkste druivenrassen: 33,3% Spätburgunder, 14,6% Müller-Thurgau, 14,3% Grauburgunder, 10,2% Weissburgunder, 6,8% Gutedel, 6,1% Riesling
Belangrijkste bodems: mosselkalk en rode zandsteen in Tauberfranken, (mossel)kalk in Badische Bergstrasse, Kraichgau & Breisgau. Graniet in Ortenau, Vulkanisch en
loess in Kaiserstuhl, Loess in Tuniberg, Kalk en loess in Margräflerland, gletsjersedimenten in Bodensee

KNAB

In 1994 namen Thomas en Regina Rinker het Weingut Knab over. Wat nadien volgde is een echt succesverhaal van een van de beste domeinen van de Kaiserstuhl,
zeker wanneer je de geweldige prijskwaliteit in acht neemt. Sinds enkele jaren is zoon Johannes aan boord en daardoor hebben de wijnen aan finesse gewonnen.

Met veel passie en oog voor detail heeft Weingut Knab de weg gevonden tot de huidige top in de Kaiserstuhl. De Kaiserstuhl is een vreemde uitstulping in de Rijnvlakte
tussen het Zwarte Woud en de Vogezen. Goed 30 miljoen jaar geleden stortte dit gedeelte maar liefst 2000 m in. Daardoor kwamen 2 breuklijnen meer aan het
oppervlak te liggen en op de kruising was miljoenen jaar lang intense vulkanische activiteit. Daar waar nu de Kaiserstuhl ligt. Op de vulkanische ondergrond ligt vaak
een meterdikke loesslaag, afgezet tijdens de laatste IJstijd. De Kaiserstuhl is het warmste gebied van Duitsland en hoort tot de indrukwekkendste wijnlandschappen
van Duitsland. De machtige terrassen zijn idyllisch en zijn een ware biotoop voor fauna & flora, waaronder zeldzame planten en dieren. Door deze warme ligging is het
een noodzaak het tijdstip van oogst goed in het oog te houden om het alcoholgehalte niet uit de pan de laten swingen. Daar slagen ze bij Knab prima in, en ze staan
voor een typische Kaiserstuhl stijl: intensiteit, structuur en bij de rode wijnen duidelijk een krachtige, stoere expressie.

Het wijngaardareaal van het Knab strekt zich uit over 21 hectare en is voor 90% beplant met Bourgondische druivenrassen. Spätburgunder, Grauburgunder,
Weissburgunder, Chadonnay en Auxerrois vinden hier perfecte omstandigheden. Een quasi biologische werkwijze in de wijngaard, lage opbrengsten en manuele oogst
vormen de basis voor hun uitstekende wijnen.  De wijnen tonen fruitigheid, substantie en diepte, en uiteraard een groot rijpingspotentieel. Zelfs in moeilijkere jaren
slagen de Rinkers erin wijnen met structuur en persoonlijkheid te produceren - dankzij een strenge selectie en dus het afzien van kwantiteit.

Eén van de fijnste manieren om de indrukwekkende Kaiserstuhl te leren kennen is op stap te gaan met Thomas Rinker van Weingut Knab uit het mooie Endigen. Met
zijn oldtimer Unimog rijdt hij via holle wegen naar zijn hoog gelegen terraswijngaarden, tot aan Amoltern, het meest geïsoleerde dorp van de Kaiserstuhl waar ook een
beschermd stukje heide ligt. Onderweg krijg je veel uitleg over het gebied. Weingut Knab is het domein met zowat het grootste aandeel Weissburgunder in de
Kaiserstuhl. Ook kwalitatief staat dit domein met dit ras aan de Duitse top. Een schitterende ervaring!

CHARDONNAY, ALTE REBEN, ENDINGER ENGELSBERG - €16.20

(SKU: DKNCHALT21)

Goudgeel in het glas, schitterende aroma’s van rijpe ananas, limoen, abrikoos en dit op een kuidige en fumé achtergrond. Volle smaakaanzet met frisse zuren en
een mooie minerale ondertoon, evenwichtig en rijk. Een heerlijk glas Chardonnay!

Wijndomein Knab
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, groententaarten, wit vlees, kaasfondue
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

CHARDONNAY, ECKKINZIG*** - €22.49

(SKU: DKNCHECK20)

Deze geweldige Chardonnay komt van de oudste officiële Chardonnay-wijngaard op de Kaiserstuhl. Officieel is Chardonnay toegelaten in Duitsland sinds 1991, hier
en daar stonden er wel al perceeltjes van dit druivenras. Vaak omdat men dacht Weissburgunderstokken gekocht te hebben, die dan later Chardonnay blijken te
zijn. Hoe dan ook, Weingut Knab was er snel bij na 1991 Chardonnay aan te planten in een hoofdzakelijk Loessbodem. Spontane gisting en rijping gedurende 10
maanden in eiken vaten sur lie. Dat geeft een intense, rijpe en uitgesproken stijl. Rijp geel fruit, brioche, meloen. Heerlijke balans in de mond, filmend van structuur
met veel lengte. Topwijn in een verleidelijke stijl.

Wijndomein Knab
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, groententaarten, wit vlees, kaasfondue
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

GRAUBURGUNDER, STEINHALDE*** - €22.49

(SKU: DKNGBSTE20)

Wat is dit een indrukwekkende Grauburgunder. Het start al in de wijngaard. De Amolterer Steinhalde ligt in het oudste beschermde natuurgebied van de
Kaiserstuhl: de heide van Amoltern. Op bijna 400m hoogte gedijen de Grauburgunderstokken prima in de vulkanische bodem. In tegenstelling tot de andere
wijngaarden van Knab is hier weinig loess te merken. Dat geeft deze Grauburgunder tegelijk veel kracht, maar ook finesse. Fijna aroma’s van peer, amandel en
tijm. Wijn met veel inhoud, lengte en structuur. Maar het blijft sappig. Fantastische, gastronomische Grauburgunder!

Wijndomein Knab
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Grauburgunder / Pinot Gris
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, groententaarten, wit vlees, kaasfondue
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-alte-reben-endinger-engelsberg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+alte+Reben%2C+Endinger+Engelsberg
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-eckinzig-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Eckkinzig%2A%2A%2A
https://vinikusenlazarus.be/product/grauburgunder-steinhalde/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Grauburgunder%2C+Steinhalde%2A%2A%2A
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SPÄTBURGUNDER, ALTE REBEN, ENDINGER ENGELSBERG - €18.20

(SKU: DKNSPALT19)

Dit is de “middelste” Spätburgunder van het domein, gemaakt van lage rendementen, volrijpe druiven en een opvoeding op deels nieuwe Franse eik. Het resultaat
is krachtig, met uitgesproken aroma’s en smaken van rijpe zwarte kersen, koffie en gerookte accenten. Fijne afdronk, waarin je merkt dat deze wijn nog jaren
potentieel voor de boeg heeft. De wijn blijft echter op elk moment gefundeerd op finesse en elegantie, waardoor ook al in de jeugd toegankelijk. En laat je ook niet
misleiden door de "barrique" vermelding bij de wijn. Het hout is op elk moment begeleidend, niet overheersend. Knap staaltje Duitse Pinot Noir!

Van alle wijnen die Thomas Rinker maakt, is dit onze absolute favoriet en zonder twijfel één der beste prijs/kwaliteitsverhouding voor Spätburgunder in Duitsland.

Wijndomein Knab
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, Rood vlees (lam), zachte kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

SPÄTBURGUNDER, HOLZFASS, ENDINGER ENGELSBERG - €11.60

(SKU: DKNSPHOL19)

Dit is de “instap” Spätburgunder van het domein, gemaakt van lage rendementen, volrijpe druiven en een opvoeding op oude eiken vaten. Het resultaat is heel
verleidelijk met een veelzijdig aromaspel van zacht gerookte tonen, mokka, kers en een toets koffie. Een mooie zachtheid in de mond, met een fijne aciditeit en
een sappig mondgevoel. Heerlijk evenwicht, lichtvoetig, puur finesse! Licht, maar met inhoud.

Holzfass betekent het gebruik van oude, houten foeders. In dit geval zijn vaten minimaal 60 jaar oud.

Wijndomein Knab
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne pasta's, gevogelte, gegrilde vis, charcuterie
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, WIHLBACH*** - €31.00

(SKU: DKNSPWHI16)

Deze Wihlbach*** (voorheen Reserve***)van Knab is een knap staaltje Pinot Noir. En dit is vooral een volbloed Kaiserstuhl met donker fruit, kracht, fijne tannines en
heerlijke balans. De herkenbare huisstijl van Thomas & Johannes Rinker is duidelijk (charme is aanwezig) maar met een enorme diepte en finesserijke kracht.
Prachtige Pinot Noir! De wijngaard is de Endinger Wihlbach, en bestaat hoofdzakelijk uit loess. Er worden zowel oude Duitse als de Franse 777 kloon gebruikt.

Wijndomein Knab
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, Rood vlees (lam), zachte kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

SPÄTBURGUNDER, WIHLBACH*** - €31.00

(SKU: DKNSPWHI19)

Deze Wihlbach*** (voorheen Reserve***) van Knab is een knap staaltje Pinot Noir. En dit is vooral een volbloed Kaiserstuhl met donker fruit, kracht, fijne tannines en
heerlijke balans. De herkenbare huisstijl van Thomas & Johannes Rinker is duidelijk (charme is aanwezig) maar met een enorme diepte en finesserijke kracht.
Prachtige Pinot Noir! De wijngaard is de Endinger Wihlbach, en bestaat hoofdzakelijk uit loess. Er worden zowel oude Duitse als de Franse 777 kloon gebruikt.

Momenteel is zowel de 2016 als de 2019 in verkoop. De 2016 is de klassieke stijl van Knab met de herkenbare kracht en structuur. De 2019 toont een iets "Franser"
gezicht met wat meer krokant rood fruit en elegantie. Het stijlverschil komt er door een wijziging in vinificatie. Zo wordt er tijdens de maceratie vanaf 2019
voorzichtig gewerkt om de pitjes niet te beschadigen. Erg leuk om deze twee stijlen naast elkaar te plaatsen.

Wijndomein Knab
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, Rood vlees (lam), zachte kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-alte-reben-endinger-engelsberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+alte+Reben%2C+Endinger+Engelsberg
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-holzfass-endinger-engelsberg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Holzfass%2C+Endinger+Engelsberg
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-wihlbach/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Wihlbach%2A%2A%2A
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-wihlbach-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Wihlbach%2A%2A%2A
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WEISSBURGUNDER KABINETT TROCKEN, ENDINGER ENGELSBERG - €11.10

(SKU: DKNWB21)

Dit is één en al zuiverheid. Zachte tonen van limoen, pompelmoes, peer, witte vruchten en florale toetsen. Elegant in de mond met een puntje vet. Lekker glas
Pinot Blanc en opvallend sappig & droog tegelijk.

Wijndomein Knab
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allrounder, asperges, frisse visgerechten, gerookte vis, koude schotel
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-kabinett-trocken-endinger-engelsberg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder+Kabinett+trocken%2C+Endinger+Engelsberg
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SHELTER WINERY

Shelter Winery is het levenswerk van Silke en Hans-Bert Espe, 2003 was hun eerste jaargang. Hun wijnen tonen finesse, zijn subtiel gerookt, vertederend fijn en
boordevol complexiteit. Een stijl die prachtig contrasteert met de krachtigere Spätburgunders die uit de naburige Kaiserstuhl. Hans-Bert & Silke werden in al die jaren
vrienden en jaar na jaar groeide de reputatie van het domein. Samen met Weingut Bernhard Huber is het thans het beste domein van Breisgau en prijken ze aan de
top in Duitsland.

De Kaiserstuhl ligt een steenworp verwijderd, het klimaat is grondig verschillend. Een wijnbouwer zei me eens dat je zomeravonden in de Kaiserstuhl in korte kledij kan
doorbrengen. “In Breisgau voorzie je best een deken,” lachte hij, bijna smalend. Koele winden vanuit het Zwarte Woud dalen ’s avonds en ’s nachts af naar de Rijnvallei
en verfrissen de percelen. Het regent er ietsje meer dan in de Kaiserstuhl. De wolken botsen er op de westelijke flanken van het gebergte. Maar met de
klimaatsverandering is dat ook weer relatief. Buitensporige regen valt er zelden. Dit koelere klimaat is al een reden voor de ragfijne stijl bij de beste domeinen. Een
andere reden daarvoor is de aanwezigheid van mosselkalk, samen met loess vormt het er de belangrijkste bodem.

Toen Hans-Bert en Silke hun eerste percelen in 2003 wilden kopen, was het moeilijk iets te verkrijgen. Aangezien ze niet uit de regio kwamen, wou amper iemand aan
hen verkopen. Thans hebben ze 5 ha en dat wensen ze niet meer uit te breiden. Het meeste werk doen ze met hun twee, een tractor hebben ze niet. Hun handen zijn
het belangrijkste werkorgaan.

Ze studeerden samen aan de wijnbouwuniversiteit van Geisenheim (Rheingau) en vestigden zich in 2003 in Breisgau. Hun droom om grote spätburgunder te maken
wilden ze hier verwezenlijken. Twee kleine percelen, elk 0,8 ha met stokken uit 1978 en 1981, brachten een handvol flessen van het extreem warme 2003 voort. Een eigen
kelder hadden ze niet. Ze huurden een leegstaande bunker op een voormalige luchtmachtbasis van de Canadezen in Lahr. Vandaar “Shelter Winery”. Het was er
primitief werken, stromend water hadden ze niet. Het belette hen niet van meet af aan schitterende wijn te maken, die ze als Pinot Noir uitbrachten. Hans-Bert werkte
daarnaast voor Weingut Graf Wolff Metternich in Durbach (Ortenau). Silke had een job op het wijnbouwinstituut van Freiburg. Vandaag werken ze samen en hebben ze
een eigen kelder in Kenzingen die qua architectuur nog herinnert aan die bunker. Het gamma bestaat uit een instap Spätburgunder met ongelooflijke prijskwaliteit,
een grote Pinot Noir en sinds enkele jaren een kleine productie van de zeldzame topcuvée Pinot Noir N114. N114 is het “huisnummer” van de bunker destijds. De stokken
zijn geplant in 1971 en de locatie blijft een geheim van Silke en Hans-Bert. Het is een bijzonder puristische, minerale en complexe versie waarmee ze in de hoogste liga
spelen.

Naast de frisse en kurkdroge Blanc de Noir, Rosé de Noir en de strakke en fijne Chardonnay maakt Shelter Winery een van de mooiste Sekte in Duitsland, de Sparkling
Brut van Spätburgunder (eveneens Blanc de Noir). De stille wijn wordt gelagerd op oude barriques en voor de tweede gisting op fles blijft de Sekt minimaal 48
maanden sur lattes, vaak langer. Met een dosage van amper 1,5 gr/l mag dit zonder twijfel naast mooi Champagnewerk staan. Ze bezitten percelen in de beste
wijngaarden van onder andere Malterdingen, Bombach en Kenzingen, maar vermelden geen wijngaardnaam op het etiket. Met uitzondering van de N114 zijn hun
wijnen blends van verschillende locaties. Hun productie blijft bewust klein, het gemiddelde rendement ligt tussen de 30 en 40 hl/ha. De meeste van hun
spätburgunderklonen zijn Duits. De benaming “Pinot Noir” voor hun topwijnen zou je daarom in de war kunnen brengen. Er is een tendens in Duitsland om Franse en
nieuwe kwalitatieve Duitse klonen aan te planten maar de stokken van Shelter Winery zijn oud. De stok zelf doet aan rendementsbeperking en Hans-Bert liet me al
vaak verstaan dat de impact van kloonkeuze op de wijn ook niet mag worden overschat. Het zijn grote wijnen van twee gepassioneerde mensen.

Om onze goede band met dit domein te onderstrepen brengen sinds enkele jaren onze eigen Spätburgundercuvée van Shelter Winery uit. Samen met Hans-Bert
proeven we de vaten en blenden we er 2 die als wijn exclusief voor Vinikus & Lazarus wordt gebotteld.

CHARDONNAY - €22.80

(SKU: DSWCH19)

Na 9 jaar enkel met Pinot Noir te hebben gewerkt is er nu een minuscuul perceeltje Chardonnay bijgekomen. En minuscuul is dan echt wel minuscuul: productie
is amper een 600 flessen! En wie mocht twijfelen: dit is een echte Shelter Winery-wijn! Volledig droog dus, met een sterke minerale onderbouw en verfijnd
houtgebruik. Prachtige stuctuur, zuiverheid en kracht. En met de subtiele gerookte ondertonen. Een knap glas Chardonnay! Wie fan is van dit domein, moet dit
zeker eens proberen.

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Kreeft, krab, coquilles, quiche, gesausde visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

PINOT NOIR - €30.20

(SKU: DSWPN19)

Indrukwekkend van begin tot einde, maar ook even wennen aan deze uitgesproken stijl. Een aroma dat onmiddellijk hypercomplex wordt: gerookt, vuursteen,
prachtige onderbouw van kers, chocolade, mokkakoffie en ceder. Een echte “snuffelwijn”. In de smaak geen blockbuster, maar pure finesse (zelfs een tikkeltje
“fragiel”), net waar een grote Pinot Noir moet aan voldoen.

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, gegrilde vis, gevogelte met morieljes
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-12 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

PINOT NOIR MAGNUM - €69.20

(SKU: DSWPN18M)

Indrukwekkend van begin tot einde, maar ook even wennen aan deze uitgesproken stijl. Een aroma dat onmiddellijk hypercomplex wordt: gerookt, vuursteen,
prachtige onderbouw van kers, chocolade, mokkakoffie en ceder. Een echte “snuffelwijn”. In de smaak geen blockbuster, maar pure finesse (zelfs een tikkeltje
“fragiel”), net waar een grote Pinot Noir moet aan voldoen.

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay
https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-noir-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Pinot+Noir
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Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, gegrilde vis, gevogelte met morieljes
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPARKLING BRUT - €25.40

(SKU: DSWSEK14)

De Sekt van Shelter kennen we al jaren en we zijn er zondermeer fan van. Ook in de Duitse pers wordt bevestigd dat dit één van de mooiste Duitse bubbels is.
Deze Sekt, volledig volgens de klassieke methode uiteraard (zoals Champagne), bleef maar liefst 48 maanden sur lattes en is een schitterende combinatie van
zinderende frisheid, elegantie en mooie gisttonen. Complex, en tegelijk ook bijzonder benaderbaar. Finesse, lengte, subtiliteit. Klasbak! Gaat moeiteloos mee met
zeer mooie Champagne.

Het bijzondere aan deze Sekt is dat enkel de koelere jaren bij Shelter winery worden gebruikt voor hun Sektproductie. Dit met het oog op precisie en finesse. Wat
dan weer wordt onderstreept door de lage dosage (1,5 gr), waardoor deze bubbel eigenlijk een extra brut is. De stille wijn (blanc de noir van Pinot Noir) kreeg
bovendien een houtlagering.

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2014
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Drinkklaar
Alcohol 12,50%

SPARKLING BRUT MAGNUM - €55.50

(SKU: DSWSEK13M)

De Sekt van Shelter kennen we al jaren en we zijn er zondermeer fan van. Ook in de Duitse pers wordt bevestigd dat dit één van de mooiste Duitse bubbels is.
Deze Sekt in magnum, volledig volgens de klassieke methode uiteraard (zoals Champagne), bleef maar liefst 72 maanden sur lattes en is een schitterende
combinatie van zinderende frisheid, elegantie en mooie gisttonen. Complex, en tegelijk ook bijzonder benaderbaar. Finesse, lengte, subtiliteit. Klasbak! Gaat
moeiteloos mee met zeer mooie Champagne.

Het bijzondere aan deze Sekt is dat enkel de koelere jaren bij Shelter winery worden gebruikt voor hun Sektproductie. Dit met het oog op precisie en finesse. Wat
dan weer wordt onderstreept door de lage dosage (1,5 gr), waardoor deze bubbel eigenlijk een extra brut is. De stille wijn (blanc de noir van Pinot Noir) kreeg
bovendien een houtlagering.

Vinum Weinguide 2018: top 20 van beste Sekt in Duitsland

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2013
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Drinkklaar
Alcohol 12,50%

SPÄTBURGUNDER - €13.60

(SKU: DSWSP20)

De topwijn van het huis is zonder twijfel indrukwekkend, maar ook de instap van Shelter Winery is een dijk van een wijn. Meer nog: deze Spätburgunder hoort al
jaren bij de beste rode wijnen in deze prijsklasse in Duitsland. Wanneer je dit glas proeft weet je meteen waarom. Prachtig Pinot fruit (kers, aardbei) gekoppeld
aan een rokerige mineraliteit. Opvallend "aards". Aangename aciditeit. Heel puur glas met opvallend veel strakheid. Moeilijk om complexere Pinot Noir te vinden in
deze prijsklasse. Dat deze wijn de laatste jaren bij de beste prijskwaliteit Spätburgunders in Gault-Millau staat is meer dan terecht. Verdraagt ook vele jaren
kelderrijping.

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerechten met een duidelijk "aards" accent zoals bospaddestoelen, verder

pluimwild, kalfszwezeriken, eend
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-noir-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Pinot+Noir+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/sparkling-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sparkling+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/sparkling-brut-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sparkling+Brut+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder
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SPÄTBURGUNDER MAGNUM - €30.40

(SKU: DSWSP18M)

De topwijn van het huis is zonder twijfel indrukwekkend, maar ook de instap van Shelter Winery is een dijk van een wijn. Meer nog: deze Spätburgunder hoort al
jaren bij de beste rode wijnen in deze prijsklasse in Duitsland. Wanneer je dit glas proeft weet je meteen waarom. Prachtig Pinot fruit (kers, aardbei) gekoppeld
aan een rokerige mineraliteit. Opvallend "aards". Aangename aciditeit. Heel puur glas met opvallend veel strakheid. Moeilijk om complexere Pinot Noir te vinden in
deze prijsklasse. Dat deze wijn de laatste jaren bij de beste prijskwaliteit Spätburgunders in Gault-Millau staat is meer dan terecht. Verdraagt ook vele jaren
kelderrijping.

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerechten met een duidelijk "aards" accent zoals bospaddestoelen, verder

pluimwild, kalfszwezeriken, eend
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, BIENE & HASE - €22.80

(SKU: DSWSPBIE20)

Zowel van jaargang 2015, 2016 als 2017 brachten we al een eigen cuvée uit. Corona gooide wat roet in het eten voor 2018 en 2019, maar wat zijn we blij met onze
2020. Samen met Hans-Bert stelden we de Spätburgunder "Biene & Hase" samen. Vanwaar de naam? Het betreft 3 vaten (2 barriques en een tonneau van 500l) uit
de Grand Cru wijngaard Malterdinger Bienenberg, eveneens bestaande uit mosselkalk. De tonneau komt van het Gewann (lieu-dit) Hasenbank. Dat is één van de
hoogste locaties in de Malterdinger Bienenberg, en je geniet er een schitterend zicht op de Kaiserstuhl en de Vogezen.

Het resultaat is een ongelooflijke elegante, minerale Spätburgunder. Intens verfijnd fruit, zachte rokerigheid, ceder, fijne peper. Ragfijne tannines, heerlijk sap en
een finale vol spanning. Topper!

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerechten met een duidelijk "aards" accent zoals bospaddestoelen, verder

pluimwild, kalfszwezeriken, eend
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, BIENE & HASE DOPPELMAGNUM - €102.00

(SKU: DSWSPBIE20DM)

Zowel van jaargang 2015, 2016 als 2017 brachten we al een eigen cuvée uit. Corona gooide wat roet in het eten voor 2018 en 2019, maar wat zijn we blij met onze
2020. Samen met Hans-Bert stelden we de Spätburgunder "Biene & Hase" samen. Vanwaar de naam? Het betreft 3 vaten (2 barriques en een tonneau van 500l) uit
de Grand Cru wijngaard Malterdinger Bienenberg, eveneens bestaande uit mosselkalk. De tonneau komt van het Gewann (lieu-dit) Hasenbank. Dat is één van de
hoogste locaties in de Malterdinger Bienenberg, en je geniet er een schitterend zicht op de Kaiserstuhl en de Vogezen.

Het resultaat is een ongelooflijke elegante, minerale Spätburgunder. Intens verfijnd fruit, zachte rokerigheid, ceder, fijne peper. Ragfijne tannines, heerlijk sap en
een finale vol spanning. Topper!

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerechten met een duidelijk "aards" accent zoals bospaddestoelen, verder

pluimwild, kalfszwezeriken, eend
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, BIENE & HASE MAGNUM - €50.90

(SKU: DSWSPBIE20M)

Zowel van jaargang 2015, 2016 als 2017 brachten we al een eigen cuvée uit. Corona gooide wat roet in het eten voor 2018 en 2019, maar wat zijn we blij met onze
2020. Samen met Hans-Bert stelden we de Spätburgunder "Biene & Hase" samen. Vanwaar de naam? Het betreft 3 vaten (2 barriques en een tonneau van 500l) uit
de Grand Cru wijngaard Malterdinger Bienenberg, eveneens bestaande uit mosselkalk. De tonneau komt van het Gewann (lieu-dit) Hasenbank. Dat is één van de
hoogste locaties in de Malterdinger Bienenberg, en je geniet er een schitterend zicht op de Kaiserstuhl en de Vogezen.

Het resultaat is een ongelooflijke elegante, minerale Spätburgunder. Intens verfijnd fruit, zachte rokerigheid, ceder, fijne peper. Ragfijne tannines, heerlijk sap en
een finale vol spanning. Topper!

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerechten met een duidelijk "aards" accent zoals bospaddestoelen, verder

pluimwild, kalfszwezeriken, eend
Serveren In een breed glas op 16-17°

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-biene-hase/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Biene+%26+Hase
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-biene-hase-doppelmagnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Biene+%26+Hase+Doppelmagnum
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-biene-hase-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Biene+%26+Hase+Magnum


Vinikus & Lazarus

Endepoelstraat 3A 017
3210 Linden

+32 16 43 73 78
info@vinikusenlazarus.be
www.vinikusenlazarus.be

Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, EDITION 01-06 MAGNUM - €45.00

(SKU: DSWSPED17M)

Yes! Voor het derde jaar op rij hebben we opnieuw onze eigen cuvée kunnen samenstellen bij één van de beste Spätburgunder-domeinen uit Duitsland.

Dit jaar is het een selectie van de vaten 01 en 06, dus: EDITION 01-06.

Edition 01-06 is een blend van druiven afkomstig uit 2 wijngaarden, Bombacher Sommerhalde en Hecklinger Schlossberg. Bomberg is een relatief jonge wijngaard
(aangeplant in 2009) met Geisenheim klonen met heel kleine druiven. De wijn hiervan is gerijpt in 2 jaar oude Gauthier (Loire) vaten. De druiven uit Hecklingen
komen van oudere stokken (aangeplant in 1990) met de klassieke Freiburg klonen. Deze wijn is gerijpt in 3 jaar oude vaten van Rousseau uit Gevrey-Chambertin.

Deze twee vaten geven de perfecte combinatie van de nieuwe en klassieke stijl van Duitse Spätburgunder: oude, typisch Duitse druiven tezamen met de meer
Bourgondische stijl van de klonen uit Geisenheim.

Je leest het: we zijn weeral heel trots!

Oplage van 408 flessen + 62 magnums.

Wijndomein Shelter Winery
Land Duitsland
Regio Baden
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerechten met een duidelijk "aards" accent zoals bospaddestoelen, verder

pluimwild, kalfszwezeriken, eend
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-12 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-edition-01-06-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Edition+01-06+Magnum
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FRANKEN

6.163 ha, het beroemdste Silvanergebied
Belangrijkste druivenrassen: 25,0% Silvaner, 23,7% Müller-Thurgau, 12,2% Bacchus, 5,5% Riesling, 5,0% Domina
Belangrijkste bodems: rode zandsteen (Mainviereck), mosselkalk (Maindreieck) en Keuper (Steigerwald)

GIEGERICH

Op de eeuwenoude, imposante wijngaardterrassen rond Klingenberg is een dynamisch, jong duo actief: de broers Giegerich uit Grosswallstadt. Vooral hun
Spätburgunders (Pinot Noir) gooien hoge ogen. En met de zandsteen als bodem hebben we weer een extra stijl van deze rode topdruif in onze gamma. We herhalen
het: nergens ter wereld is meer diversiteit voor Pinot Noir te vinden dan in Duitsland.

SPÄTBURGUNDER, BUNTSANDSTEIN - €14.70

(SKU: DGISPBUN20)

Liefhebbers van een ragfijne Spätburgunder gaan hier hun hart kunnen ophalen. De neus toont al vertederend fijn fruit zoals bosaardbei, kers en rode bes. Een
vleugje peper, bosgrond en viooltjes maken het extra gelaagd. In de mond houdt de heerlijke lichtvoetigheid aan, maar alles zit zo juist in elkaar. Een ballerina in
perfecte balans. Frisse finale waarin de puurheid van deze wijn nog eens extra in de verf wordt gezet.

Wijndomein Giegerich
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Charcuterie, gevogelte, (gegrilde) vis, pasta's
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SPÄTBURGUNDER, KLINGENBERGER, STEINTERRASSEN - €22.30

(SKU: DGISPSTEI20)

Dit is een geweldige Spätburgunder. Meteen één van onze favorieten! De neus toont al veel finesse en complexiteit: zachte kruidigheid, rijpe kers, streepje tabak
en peper. De smaak is heerlijk gepolijst, puur met sappig fruit, rokerige hint en wederom die kruidigheid. De fijne zuren en mineraliteit maken het geheel erg
spannend. Op geen enkel moment toont deze wijn zich zwaar, dit is een ode aan de fijne stijl van Spätburgunder.

Wijndomein Giegerich
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Charcuterie, gevogelte, (gegrilde) vis, pluimwild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SPÄTBURGUNDER, PITZTALER BERG - €32.80

(SKU: DGISPPIT20)

De Pitztaler Berg is één van de twee perceelselecties die Weingut Giegerich van Spätburgunder maakt. In tegenstelling tot de Schlossberg in Klingenberg ligt in
de Pitztaler Berg een laag humusrijke loessleem bovenop de rode zandsteen. Dat maakt de wijn ietsje donkerder en vleziger van stijl, maar de typische kruidigheid
blijft aanwezig. We zijn onder de indruk van dit geweldige glas wijn! Stevig, ietwat rokerig aroma van rijpe rode en zwarte bessen met licht kruidige, minerale
tonen. Stevig verweven, sappig fruit, verfijnd hout en kruiden met toetsen van paddenstoelen en zwarte peper. Het geheel toont zich heel evenwichtig met een
kracht in een fluwelen handschoen. Nu al indrukwekkend, maar kan beslist vele jaren kelderrijping aan. Lange finale.

 

Wijndomein Giegerich
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, wit vlees, runds- en lamsfilet
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-buntsandstein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Buntsandstein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-klingenberger-steinterrassen-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Klingenberger%2C+Steinterrassen
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-pitztaler-berg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Pitztaler+Berg
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AM STEIN

Sinds we de Silvaners ontdekten van Weingut am Stein in 2003 is er veel gebeurd. Niet alleen heeft Weingut am Stein zich steeds weer heruitgevonden en mogen we
Sandra & Ludwig Knoll rekenen tot onze vrienden. Bijzondere mensen, een bijzonder domein.

Op de locatie waar het domein nu ligt, in de beroemde Würzburger Stein, zorgde Ludwig achtereenvolgens voor een restaurant (thans met Michelinster), een
Küchenhaus waar je met vrienden samen kan genieten van wijn en spijs, een design vakantiewoning en een indrukwekkend proeflokaal opgetrokken uit glas, beton en
hout. Sluitstuk was de Steinkeller, waar betoneieren en amforen zorgen voor de biodynamische stempel die het domein sinds enkele jaren volgt.

Dit is zoveel meer dan een top wijndomein. Hier staat beleving centraal. Proeven in de prachtige vinotheek met zicht op Würzburg is al een belevenis. Eten in het
gelauwerde restaurant Reisers is dat des te meer. En elk jaar vindt hier een heus festival plaats. Wat in 1985 begon als een bijeenkomst voor tweehonderd vrienden,
groeide uit naar moderne interpretatie van het klassieke wijnfeest. In twee weken komen 40.000 bezoekers de talrijke bands bekijken. “Genuss und Freude” vat Ludwig
het samen.

Weingut am Stein is in de eerste plaats een geweldig wijndomein, met wijnen die uitblinken door purisme, strakheid en kristalheldere expressie. En ze zijn echt
gegroeid in deze stijl. Een ware schat voor deze stijl is de Stettener Stein. Meer dan 50% van het areaal van het domein ligt in dit indrukwekkend mosselkalkmassief, 20
km ten noorden van Würzburg. Wat vroeger als het kalte (koude) Franken werd omschreven is in deze tijd van klimaatopwarming een zegen. Topdomeinen lieten de
Stettener Stein links liggen, maar Ludwig geloofde erin en breidde er zijn aandeel na zijn eerste aankoop in 1990 steeds uit. Hij heeft ook jaren gevochten om de
Stettener Stein te erkennen als Grosse Lage, iets wat niet evident was omwille van de potentiële naamsverwarring met die andere beroemde Stein, uit Würzburg. De
druiven rijpen gemiddeld twee weken later dan in de Würzburger Stein, en het contrast tussen dag en nacht is groter. Dat alles geeft wijnen met grote spanning, haast
zilt met koele expressie en veel diepgang. Zowel voor silvaner als riesling.

Niet alleen de Stettener Stein heeft het domein gebracht tot het niveau waar het vandaag staat. Ludwig had altijd een voorliefde voor biologische wijnbouw. Toen hij
het domein in de jaren 1980 overnam paste hij zonder veel succes deze principes al eens toe. “Ik ontbrak ervaring en kennis. Ik dacht dat in het ‘weglaten’ de waarheid
lag. En dat klopt niet. Ik moest mijn huiswerk beter maken en mijn wijngaarden leren kennen”. Er ging een lange tijd overheen, een periode waar werd ingezet op
kwaliteit. En dat legde geen windeieren. Het domein werd een vaste waarde in het fränkische wijnlandschap, met het toetreden tot VDP in 2001 tot gevolg. En toch had
Ludwig het gevoel dat hij teveel moest ingrijpen in de kelder. En in 2004 vond hij zowel de wijngaarden als het team klaar om voor biologische wijnbouw te gaan. Er
was een test op 1 ha, in 2005 volgden dan 7 ha steile percelen om in 2006 het volledig oppervlak biologisch te bewerken. Toen in 2008 dit aan de klanten werd
gecommuniceerd volgde ook de certificering en werd beslist nog een stapje verder te gaan: biodynamie.

Vandaag telt Weingut am Stein 40 ha, en staat het aan de top van de regio. De meest markante wijn is de Silvaner Vinz, genoemd naar de zoon, en van oude stokken
uit de Stettener Stein. Daar waar Silvaners van mosselkalk eerder een zalvend gevoel hebben, met open fruitexpressie is deze wijn in alle opzichten een ongelooflijk
spannende, strakke en naakte stijl. Een deel kreeg opvoeding op betoneieren, een deel op amforen. Het toont niet alleen het unieke karakter van de Stettener Stein
aan, maar ook de eigenzinnigheid van Ludwig. Hij volgt een eigen weg, en in die zin valt ook het afstappen van de streektypische Bocksbeutels op. “Je moest deze fles
telkens weer uitleggen, zeker in export. De focus moet naar de wijn zelf gaan”. Het maakt dit domein echter niet minder typisch Franken.

GUTSSILVANER, VDP.GUTSWEIN - €11.60

(SKU: DASSIGUT21)

De Gutsweine vormen de visitekaartjes van het domein. En aan de kwaliteit van de instapwijnen herken je de ernst van de wijnproducent. Enkel druiven van eigen
wijngaarden mogen worden gebruikt. In dit geval zijn de druiven afkomstig van jongere aanplant uit verschillende wijngaarden?. Deze “instap” Silvaner is prachtig
typisch. Fruitig, fijn sappig, goed droog met een mineraal hart. Aroma's van groene appel, peer en kruidachtige hints, evenals een frisse zuurgraad geven deze wijn
veel spanning mee. Een echte allrounder naar gerechten toe!

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visgerechten, riviervis met groene kruiden, asperges
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,50%

NO TROUBLE BUBBLE, PARELEND DRUIVENSAP ALCOHOLVRIJ - €6.80

(SKU: DASNOTRO)

Van de eigen Bacchusdruiven wordt dit fruitig, parelend druivensap gemaakt. Geen extra suiker is toegevoegd. Heerlijk op zich of als basis voor een alcoholvrije
aperitiefcoktail. Voor klein en groot.

Recept voor een heerlijke, alcoholvrije cocktail:

1/2l No Trouble Bubble
1/2l spuitwater
Takje munt
Sap van 1 limoen, de uitgeperste limoen aan het sap toevoegen
Vleugje vlierbloesemsiroop
Wat vers geraspte gember

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Bacchus
Jaargang NV
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Op zich of als alcoholvrij aperitief
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 0,00%

PETNAT, PINK&PURE - €23.00

(SKU: DASPETPIN21)

PetNat betekent 'Pétillant Naturel', een schuimwijn die steeds wordt gemaakt volgens de methode ancestrale. Dit wil zeggen dat in tegenstelling tot de methode
traditionelle men een schuimwijn maakt die slechts één gisting ondergaat en geen twee. De belletjes worden met andere woorden niet gevormd door toevoeging
van een mengeling van gist en suiker. Men gaat de gistende stille wijn bottelen in een schuimwijnfles. De CO2 kan niet ontsnappen en zo worden de belletjes al
gevormd tijdens de eerste (en in dit geval enige) gisting.

https://vinikusenlazarus.be/product/gutssilvaner-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=GutsSilvaner%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/no-trouble-bubble-parelend-druivensap-alcoholvrij/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=No+Trouble+Bubble%2C+parelend+druivensap+alcoholvrij
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Deze Rosé (nieuw sinds jaargang 2021) is een blend van Merlot en Cabernet Mitos. Speelse aroma's en smaken van kersengelei, hibiscus, rozenbottelthee en
bloedsinaasappel. Het mondgevoel is volledig droog, maar de heerlijke aroma's gaan in de smaak onverminderd verder. Verder een leuk 'wild' kantje. Meer lente
en zomer in een schuimwijn is moeilijk te vinden.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Cabernet Mitos, Merlot
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Als fris aperitief, bij gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%

PETNAT, PURE&NAKED - €21.01

(SKU: DASPETPUR21)

PetNat betekent 'Pétillant Naturel', een schuimwijn die steeds wordt gemaakt volgens de methode ancestrale. Dit wil zeggen dat in tegenstelling tot de methode
traditionelle men een schuimwijn maakt die slechts één gisting ondergaat en geen twee. De belletjes worden met andere woorden niet gevormd door toevoeging
van een mengeling van gist en suiker. Men gaat de gistende stille wijn bottelen in een schuimwijnfles. De CO2 kan niet ontsnappen en zo worden de belletjes al
gevormd tijdens de eerste (en in dit geval enige) gisting.

Dit is een blend van Cabernet Blanc en Sauvignon Blanc met duidelijke aroma's van citroengras, vlierbloesem en munt. De wijn komt ongefilterd op de markt.
Deze wilde wijn zal door de liefhebber bovenal gewaardeerd worden omwille van zijn puurheid.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Cabernet Blanc, Sauvignon Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Als fris aperitief, bij gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%

RIESLING, WÜRZBURGER INNERE LEISTE, VDP.ERSTE LAGE - €21.01

(SKU: DASRSLEIEL20)

De wijngaard Innere Leiste is als het ware een trechterdal naast Würzburg. De invloed van de oostenwinden is groot. Daardoor rijpen de druiven steeds optimaal
en ook bij vochtiger weer zal de wind de druiven snel droogblazen. De boden is een pure mosselkalkbodem. De Innere Leiste is als wijngaard geklasseerd vanaf
jaargang 2012 als een “erste Lage” wat het Duitse pendant is van een Premier Cru.

Dit is nu wat Duitsers bedoelen met "grosses Kino": wat een glas! Enorme rijke en veelzijdige neus van groene kruiden, geel fruit en een frisse toets. Mooie
strakheid in de smaak, met een parade van fijne, fruitige en minerale nuances. Zeer lange afdronk.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Frisse en lichtgesausde visgerechten, groententaarten, frisse kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, WÜRZBURGER INNERE LEISTE, VDP.ERSTE LAGE - €19.30

(SKU: DASRSINNEL19)

De wijngaard Innere Leiste is als het ware een trechterdal naast Würzburg. De invloed van de oostenwinden is groot. Daardoor rijpen de druiven steeds optimaal
en ook bij vochtiger weer zal de wind de druiven snel droogblazen. De boden is een pure mosselkalkbodem. De Innere Leiste is als wijngaard geklasseerd vanaf
jaargang 2012 als een “erste Lage” wat het Duitse pendant is van een Premier Cru.

Dit is nu wat Duitsers bedoelen met "grosses Kino": wat een glas! Enorme rijke en veelzijdige neus van groene kruiden, geel fruit en een frisse toets. Mooie
strakheid in de smaak, met een parade van fijne, fruitige en minerale nuances. Zeer lange afdronk.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Frisse en lichtgesausde visgerechten, groententaarten, frisse kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

ROSAMUNDE, ROSÉ - €10.81

(SKU: DASROS21)

De Rosamunde van am Stein is zoals elk jaar een speelse, frisse en fruitige roséstijl. Lekker lichtvoetig met mooie accenten van krieken, aardbei en zelfs wat citrus.
Levendige smaak, veel fraicheur en wederom sappig fruit.

https://vinikusenlazarus.be/product/petnat-pinkpure/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=PetNat%2C+PINK%26PURE
https://vinikusenlazarus.be/product/petnat-purenaked/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=PetNat%2C+PURE%26NAKED
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-wurzburger-innere-leiste-vdp-erste-lage-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+W%C3%BCrzburger+Innere+Leiste%2C+VDP.Erste+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-wurzburger-innere-leiste-vdp-erste-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+W%C3%BCrzburger+Innere+Leiste%2C+VDP.Erste+Lage
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Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Merlot, Pinotin, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, zomerse salades, gegrilde vis
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SILVANER AUSLESE, STETTENER STEIN, VDP.GROSSE LAGE - €22.09

(SKU: DASSISTEAUS15)

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2015
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts o.a. met peer
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

SILVANER, ALTE REBEN, VINZ - €49.80

(SKU: DASSIVIN09)

De Stettener Stein is één van de oudste wijngaarden in Franken en ontstond 2 miljoen jaren geleden door de aardwerking. De kern ligt 80 meter boven de Main
rivier en kent een sterk aandeel schuimkalk, wat een bodemsoort is die onder de mosselkalk ligt. De oppervlakte warmt snel op en werkt als een warmtebatterij
voor 's nachts. De bodem verplicht de wijnstokken diep te wortelen waardoor ze veel mineraliteit opnemen. De wijnen van de Stettener Stein zijn dan ook sterk
gekenmerkt door mineraliteit en zuren.

Voor deze wijn kiest Ludwig bewust voor een spontane vergisting. Hiermee wenst hij een wijn die niet enkel is gedomineerd door speelse primaire aroma’s, maar
ook een wijn die de minerale diepgang van de Stettener Stein heerlijk kan weergeven.
Voor deze Silvaner komen enkel stokken van meer dan 40 jaar oud in aanmerking. De diepgewortelde stokken leveren zo een schitterende mineraliteit aan de
wijn. Prachtig intens aroma van limoen, witte peper, fruitige ondertonen. Maar vooral aards en mineraal. Krachtige aanzet, super sappig geheel met een heerlijk
evenwicht tussen molligheid en frisheid.
“VINZ” staat voor Vincent en dit is de zoon van Sandra en Ludwig.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2009
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, gekruide visgerechten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SILVANER, ALTE REBEN, VINZ - €28.21

(SKU: DASSIVIN17)

De Stettener Stein is één van de oudste wijngaarden in Franken en ontstond 2 miljoen jaren geleden door de aardwerking. De kern ligt 80 meter boven de Main
rivier en kent een sterk aandeel schuimkalk, wat een bodemsoort is die onder de mosselkalk ligt. De oppervlakte warmt snel op en werkt als een warmtebatterij
voor 's nachts. De bodem verplicht de wijnstokken diep te wortelen waardoor ze veel mineraliteit opnemen. De wijnen van de Stettener Stein zijn dan ook sterk
gekenmerkt door mineraliteit en zuren.

Voor deze wijn kiest Ludwig bewust voor een spontane vergisting. Hiermee wenst hij een wijn die niet enkel is gedomineerd door speelse primaire aroma’s, maar
ook een wijn die de minerale diepgang van de Stettener Stein heerlijk kan weergeven.
Voor deze Silvaner komen enkel stokken van meer dan 40 jaar oud in aanmerking. De diepgewortelde stokken leveren zo een schitterende mineraliteit aan de
wijn. Prachtig intens aroma van limoen, witte peper, fruitige ondertonen. Maar vooral aards en mineraal. Krachtige aanzet, super sappig geheel met een heerlijk
evenwicht tussen molligheid en frisheid.
“VINZ” staat voor Vincent en dit is de zoon van Sandra en Ludwig.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, gekruide visgerechten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SILVANER, ALTE REBEN, VINZ - €24.20

(SKU: DASSIVIN19)

De Stettener Stein is één van de oudste wijngaarden in Franken en ontstond 2 miljoen jaren geleden door de aardwerking. De kern ligt 80 meter boven de Main
rivier en kent een sterk aandeel schuimkalk, wat een bodemsoort is die onder de mosselkalk ligt. De oppervlakte warmt snel op en werkt als een warmtebatterij
voor 's nachts. De bodem verplicht de wijnstokken diep te wortelen waardoor ze veel mineraliteit opnemen. De wijnen van de Stettener Stein zijn dan ook sterk
gekenmerkt door mineraliteit en zuren.

Voor deze wijn kiest Ludwig bewust voor een spontane vergisting. Hiermee wenst hij een wijn die niet enkel is gedomineerd door speelse primaire aroma’s, maar

https://vinikusenlazarus.be/product/rosamunde-rose/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Rosamunde%2C+Ros%C3%A9
https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-auslese-stettener-stein-vdp-grosse-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner+Auslese%2C+Stettener+Stein%2C+VDP.Grosse+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-alte-reben-vinz-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+alte+Reben%2C+VINZ
https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-alte-reben-vinz-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+alte+Reben%2C+VINZ
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ook een wijn die de minerale diepgang van de Stettener Stein heerlijk kan weergeven.
Voor deze Silvaner komen enkel stokken van meer dan 40 jaar oud in aanmerking. De diepgewortelde stokken leveren zo een schitterende mineraliteit aan de
wijn. Prachtig intens aroma van limoen, witte peper, fruitige ondertonen. Maar vooral aards en mineraal. Krachtige aanzet, super sappig geheel met een heerlijk
evenwicht tussen molligheid en frisheid.
“VINZ” staat voor Vincent en dit is de zoon van Sandra en Ludwig.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, gekruide visgerechten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SILVANER, SEKT BRUT - €21.30

(SKU: DASSISEK)

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Als fris aperitief, bij gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%
Wijnsoort am Stein

SILVANER, STETTENER STEIN, VDP.GG - €45.00

(SKU: DASSISTEGG19)

De Stettener Stein is één van de oudste wijngaarden in Franken en ontstond miljoenen jaren geleden door de aardwerking. De kern ligt 80 meter boven de Main
rivier en kent een sterk aandeel schuimkalk, wat een bodemsoort is die onder de mosselkalk ligt. De oppervlakte warmt snel op en werkt als een warmtebatterij
voor 's nachts. De bodem verplicht de wijnstokken diep te wortelen waardoor ze veel mineraliteit opnemen. De wijnen van de Stettener Stein zijn dan ook sterk
gekenmerkt door mineraliteit en zuren.

Zeer lage rendementen (30 – 35 hl/ha), spontane gisting en een langere rijping geven deze Silvaner heel wat complexiteit. Een intense Silvaner met impressies van
mandarijn, abrikoos, hooi, groene kruiden en limoen. Veel smaakdiepte, een ziltige ondertoon, mooie rondeur en een krachtige en lange finale. Überhaupt één van
de allerbeste Silvaners die er te vinden zijn. Wat zijn we onder de indruk van deze 2019 Grosses Gewächs. Sinds 2013 hun beste GG? Waarschijnlijk wel. Een wijn die
een ongelooflijke diepte en balans toont met fijne zuren en zinderende mineraliteit. Grote wijn!

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, asperges, wit vlees, kreeft, krab
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SILVANER, WÜRZBURGER INNERE LEISTE -UNFILTRIERT-, VDP.ERSTE LAGE - €20.99

(SKU: DASSILEIEL20)

De wijngaard Innere Leiste is als het ware een trechterdal naast Würzburg. De invloed van de oostenwinden is hier enorm groot. Daardoor rijpen de druiven steeds
optimaal en ook bij vochtiger weer zal de wind de druiven snel droogblazen. De bodem is een pure mosselkalkbodem. De Innere Leiste is als wijngaard vanaf
jaargang 2012 geklasseerd als een “Erste Lage” wat het Duitse equivalent van een Premier Cru is.

Deze Silvaner is een dijk van een wijn. Hier heb je niet alleen de fijne, minerale accenten, maar hier lonkt ook al de rijkere Silvanerstijl: mooi geel fruit, intens en
sappig. Een zeer gastronomische Silvanerstijl, die heel wat mensen verbaasd zal doen staan van hoe geweldig deze druif wel kan zijn.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Asperges, krab, kreeft, groententaarten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SILVANER, WÜRZBURGER STEIN, VDP.ERSTE LAGE - €19.30

(SKU: DASSISTEEL19)

De Würzburger Stein is een van de beroemdste wijngaarden van Duitsland, met een geschiedenis die eeuwen teruggaat. De steile helling, volledig zuidgericht,
strekt zich uit in de vorm van een schelp boven de stad Würzburg. Het ligt op een hoogte van 210 tot 250m en heeft een hellingsgraad tussen 30 en 80 %. De
stenige mosselkalkbodem ligt bezaait met restanten uit het middenste tijdsgedeelte van het Triastijsperk (250-300 miljoen jaar geleden). Klei- en leemlagen
zorgen voor een goede waterhuishouding.

Wijnen van de Würzburger Stein hebben naast hun uitgesproken mineraliteit, ook iets charmant, filmend en sappig. Het zijn wijnen die in de jeugd al mooi open

https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-alte-reben-vinz/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+alte+Reben%2C+VINZ
https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-sekt-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+Sekt+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-stettener-stein-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+Stettener+Stein%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-wurzburger-innere-leiste-unfiltriert-vdp-erste-lage-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+W%C3%BCrzburger+Innere+Leiste+-unfiltriert-%2C+VDP.Erste+Lage
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kunnen zijn, maar aan bewaarpotentieel is er geen gebrek. Deze Erste Lage (premier cru) is een pareltje: limoen, vers gemaaid gras, vleugje asperge. Heerlijk puur
in de mond, verfijnde structuur en impressies van verse groene kruiden. Aanwezige, doch zachte zuren.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Riviervis, asperges, fijne visbereidingen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SILVANER, WÜRZBURGER, VDP.ORTSWEIN - €13.70

(SKU: DASSIWUR21)

Voor deze "Ortswein" van am Stein komen de druiven in hoofdzaak uit de Würzburger Stein. De Würzburger Stein is al sinds de tijd van Goethe een beroemde
wijngaard en terecht één van de mooiste terroirs van Duitsland. De bodem bestaat er uit mosselkalk, en als geen ander is dit perceel qua reputatie verbonden aan
Silvaner. Pure aroma’s van limoen, groene kruiden en vuursteen. In de mond één en al mineraal sap en puristisch.

Wijndomein am Stein
Land Duitsland
Regio Franken
Druivenras Silvaner
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visgerechten, riviervis met groene kruiden, asperges
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-wurzburger-stein-vdp-erste-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+W%C3%BCrzburger+Stein%2C+VDP.Erste+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-wurzburger-vdp-ortswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+W%C3%BCrzburger%2C+VDP.Ortswein
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MOSEL

8.689 ha, het grootste gebied ter wereld met Steillagen
Belangrijkste druivenrassen: 62,4% Riesling, 9,8% Müller-Thurgau, 5,3% Elbling, 4,7% Spätburgunder, 4,2% Weissburgunder
Belangrijkste bodems: hoofdzakelijk grijze en blauwe leisteen, aan de Obermosel mosselkalk, verder ook grind & zand, sporadisch rode zandsteen en rhyoliet.

ANSGAR CLÜSSERATH

In 2004 proefden we voor de eerste keer wijn van Eva, op het trouwfeest van Johannes en Elli Geil. Het was een Riesling Spätlese 2003 van de Trittenheimer Apotheke.
Ondanks de warme jaargang zat die wijn boordevol frisheid. Nog geen week later bezochten we haar domein en leerden we haar sympathieke ouders kennen: Elsbeth
en Ansgar.

Sommigen beschouwen Weingut Ansgar Clüsserath nog altijd als een Geheimtipp, maar aangezien Eva sinds 2001 al verantwoordelijk is voor de vinificatie doet dat
eigenlijk wat afbreuk aan haar geweldige talent. Voor ons is ze een gevestigde waarde, die in alle stilte en discretie de weg naar de top heeft getimmerd. Ze maakt de
meest fijne stijl van alle domeinen in Trittenheim, de wijnen tonen door hun finesse meer kenmerken van de Saar dan de Mittelmosel. Hoe ze dit bereikt? Door extreme
selectie van de druiven. We zien het nog zo voor ons: tijdens de pluk stonden drie boxen naast elkaar in de Trittenheimer Apotheke. Elke druif werd bekeken, de
gezonde maar niet overrijpe druiven werden geselecteerd voor de droge wijn, de volrijpe druiven werden voorzien voor Spätlese en in de kleinste box lagen de
botrytisdruiven voor Auslese. Zelfs voor de instapwijnen (vom Schiefer) gaat het oogstteam meermaals door de wijngaarden. Eva heeft trouwens een opvallend hoog
aandeel droge wijn voor de Mosel, wel 70 %. “Mijn vader maakte al in de jaren 1980 veel droge Riesling. De Trittenheimer Apotheke is door de zuidwestelijke positie
ideaal daarvoor. Tot ’s avonds baden de druivenstokken in de zon. Voldoende rijping dus, maar niet té”, vertelt Eva. Op de Trittenheimer Apotheke heeft ze veel
verschillende percelen op uiteenlopende hoogtes. Tussen het oogsttijdstip van de laagste en de hoogste percelen ligt 10 tot 12 dagen. De percelen bovenaan gebruikt
ze voor de frisse, restzoete Kabinett. Ook Eva beschouwt deze stijl als uniek voor de Mosel, en merkt een zekere revival, maar dan vooral bij sommeliers uit de betere
restaurants. Eva maakt echte Kabinett, geplukt met maximaal 85° Oechsle in een ongelooflijk dartele stijl.

Eenmaal de druiven zijn aangekomen in de kelder krijgen ze een korte schilmaceratie, de duur is afhankelijk van wat ze beoogt en van de jaargang. Alle wijnen gisten
spontaan op klassieke oude Fuder. Vaak erg lang, tot diep in het voorjaar na de oogst.
Omdat ze getrouwd is met Philipp Wittmann uit Rheinhessen zou het praktischer zijn de druiven daar te verwerken. Er zijn wijnbouwerkoppels die dat doen. “Maar
mijn kelder hoort bij het terroir, ergens anders wijn maken zou ook de stijl van mijn wijn wijzigen.” En zo pendelt Eva voortdurend tussen Westhofen in Rheinhessen en
Trittenheim. Familiaal is dat geen evidentie, voor de wijn is het de beste keuze.

Naast de Trittenheimer Apotheke heeft Eva nog kleine perceeltjes in de Trittenheimer Altärchen, Piesporter Goldtröpfchen, Dhroner Hofberg en Neumagener
Rosengärtchen. In totaal 5 ha, klein en overzichtelijk dus. Wanneer we een wijn uit haar gamma mogen kiezen, dan is dat zonder twijfel de Riesling Steinreich. Dat is de
verpersoonlijking van grandioze droge Moselriesling, met alle daarbij horende subtiliteit. Zo fragiel, vertederend, mysterieus zelfs. Deze wijn vraagt tijd in de karaf, of in
de kelder en ontluikt zich met mondjesmaat. Een ontroerend mooi glas. Sinds kort komen alle druiven voor Steinreich uit Trittenheim, een echte Ortswein dus,
daarvoor gebruikte ze ook druiven uit Neumagen-Dhron en Piesport. De restzoete predicaten zijn volledig in het stijl van het huis: boordevol prachtige zuren gekoppeld
aan een eerder slanke en toch diepe structuur. Dat ook haar vader Ansgar al prachtige wijnen maakte bewezen flessen uit 1988, 1990 en 1992 die we er meermaals kon
proeven. Dit domein vertegenwoordigt de klassieke Moselstijl, met wijnen die niet uitwisselbaar zijn.

Eva werd in mei 2022 door Falstaff verkozen tot wijnmaakster van het jaar in Duitsland. 

RIESLING AUSLESE - €19.80

(SKU: DACRSAUS19)

Een klassieke Auslese uit de Mosel. Een cuvée van druiven uit de Neumagener Rosengärtchen en de Trittenheimer Apotheke. Intense fruitaroma’s van rijpe appel,
nectarine, litchi en limoen. Een heerlijk spel tussen zuur en fruitig zoet. Zoals voor alle wijnen van Eva Clüsserath worden de druiven met de hand geplukt en
gebeurt de gisting spontaan op oude, houten foeders.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, sorbet, foie gras, zachte blauwschimmelkazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING AUSLESE, DHRON HOFBERG - €25.00

(SKU: DACRSHOFAUS19)

De topwijngaard Hofberger slingert rond de gemeente Neumagen-Dhron (tussen Trittenheim en Piesport) en is al eeuwen gekend als een geweldig perceel. De
mix van verschillende leisteentypes (rood, grijs en blauw) en de immense hellingsgraad geven een Rieslingstijl die bulkt van intensiteit en frisheid. Met deze
knappe Auslese is het niet anders. Het aroma houdt het midden tussen exotische accenten en fris fruit. Dat dartel steekspel in de mond van puristisch fruit en
geweldige zuren maakt het degusteren van deze wijn een belevenis. Op geen enkel moment is deze Auslese te zwaar of te rijk. Finesse primeert. Een wijn die nog
decennia kan rijpen.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, sorbet, foie gras, zachte blauwschimmelkazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING AUSLESE, NEUMAGENER ROSENGÄRTCHEN - €24.70

(SKU: DACRSROSAUS18)

Wat een schitterende Auslese! Gekonfijte sinaasappel, kers, blauwe bes en limoen. Vleugje kruidigheid ook. Enorm puur. Daarachter verschijnen nuances van
munt en een tikje vanille. Machtige zuren, die de concentratie van de wijn dartel fris maakt. Groots! Zoals voor alle wijnen van Eva Clüsserath worden de druiven
met de hand geplukt en gebeurt de gisting spontaan op oude, houten foeders.

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-auslese/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Auslese
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-auslese-dhron-hofberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Auslese%2C+Dhron+Hofberg
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Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, sorbet, foie gras, zachte blauwschimmelkazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING AUSLESE, TRITTENHEIMER APOTHEKE, GOLDKAPSEL - €35.70

(SKU: DACRSAPOAUSGK20)

Naast de "gewone" Auslese die Eva haast ieder jaar maakt, komt in bepaalde jaren ook een overtreffende trap uit. Deze Goldkapsel Auslese is de overtreffende trap
van de reeds gekende Auslese. Het verschil zit in het feit dat alle botrytisdruiven voor de Goldkapsel worden gebruikt. Daardoor is deze versie meer gekenmerkt
door concentratie en nuances van gedroogd fruit en honing. Dit hoort ongetwijfeld bij de grote wijnen die Eva in haar nog jonge carrière heeft gemaakt. En dat dit
geniaal glas Riesling moeiteloos 20 à 30 jaar kan ouderen, hoeft geen betoog. Waanzinnig spel tussen zuren en restzoet. Als je dit proeft weet je waarom grote
Moezelwijn een unieke plaats in de wijnwereld inneemt.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, sorbet, foie gras, zachte blauwschimmelkazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar en meer vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING FEINHERB, PIESPORTER GOLDTRÖPFCHEN - €17.50

(SKU: DACRSGOLFH15)

Eva heeft niet de ambitie om veel oppervlakte te hebben, ze blijft bij die enkele ha. Maar wanneer ze de kans heeft om wat percelen te kopen in een topwijngaard
zoals in de Piesporter Goldtröpfchen, dan twijfelt ze geen seconde. Deze prachtige wijngaard (een Grand Cru), exposeert zich als een amfitheater en staat gekend
als één van de beste wijngaarden aan de Moezel.

Deze halfdroge (feinherb) Riesling is een stijl waar ze aan de Moezel haast een patent op hebben: nergens anders is deze stijl zo interessant. Halfdroog lijkt voor
velen mossel noch vis, in dit geval is het een superelegante en sappige Riesling die eerder droog dan halfzoet overkomt. De minerale accenten zijn nooit weg te
steken en de puurheid springt uit het glas. Kan prachtig ouderen, en hoe ouder, hoe mooier de wijn ook zijn troef als kaasbegeleider toont.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2015
Smaakprofiel Halfdroog
Gastronomie De subtiele Aziatische keuken, pure en lichte visbereidingen, frisse salades,

geitenkaas
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING FEINHERB, VOM SCHIEFER - €12.20

(SKU: DACRSFHVS20)

Feinherb heeft een enorme traditie aan de Moezel. Zeker ook omdat deze wijnstijl in deze koelere regio de soms hoge zuren perfect weet te counteren en omhult
in een miniscule hoeveelheid restsuiker zodat er meer evenwicht in de wijnen kan komen. Deze wijn is een schitterend voorbeeld van een feinherbe stijl. De wijn is
fijn en strak maar wel vol smaak en voorzien van een mooie dosis mineraliteit. Zeer levendige stijl met veel gastronomische mogelijkheden

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Halfdroog
Gastronomie De subtiele Aziatische keuken, pure en lichte visbereidingen, frisse salades,

geitenkaas
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,00%

RIESLING KABINETT, TRITTENHEIMER APOTHEKE - €17.60

(SKU: DACRSRKAPO21)

Vanaf jaargang 2017 werkt Eva nog meer op selectie en dat merken we in haar wijnaanbod. Uit Trittenheim komen nu 2 verschillende kabinetts. Naast de 'gewone'
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Trittenheimer is dit de beste selectie van de Apotheke.

Zelfde stijl maar nog precieser en mineraler. Rijpe groene appel, kruidig en citrus. Door de schitterende zuren heb je een afdronk die enorm lang is en bijna droog
eindigt.

Met een 40-tal gr natuurlijk restsuiker verwacht je een echt zoete wijn. Niets is minder waar. De zeer fijne zuren brengen een heerlijke balans, zodat deze wijn
eerder onder de halfdroge stijl valt.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fijne Aziatische keuken, salade met appel & geitenkaas, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING SPÄTLESE, TRITTENHEIMER APOTHEKE - €18.90

(SKU: DACRSAPOSPA19)

Ondanks de toegankelijkheid kan deze grootse Spätlese nog jaren ouderen. Niet alleen mineraal getypeerd, ook lichtjes exotisch en kruidig. De smaak is een
virtuoos evenwicht tussen fruit en zuren. Lang en pittig in de mond. Persoonlijke lieveling… Alleen, bij het openen durft deze gesloten te zijn (in de jeugd), ttz een
aroma dat zelfs wat reductief werkt. Geef de wijn even tijd om te ademen en geniet van een wijnstijl die zo verbonden is aan de Moezel, dat imitatie is uitgesloten.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fijne Aziatische keuken, zoetzure bereidingen, foie gras, frisse fruitdesserts
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,50%

RIESLING, TRITTENHEIMER APOTHEKE - €34.90

(SKU: DACRSAPO21)

Eva haar topwijn in droog komt van haar oudste stokken uit de Trittenheimer Apotheke. Diepe minerale neus, Rijpe gele vruchten, acacia. Krachtig en sappig in de
mond. Mooie zuren met in retro weer het kruiden- en fruitfestijn van in het aroma. Lang, zeer lang. Eén van de allermooiste droge Moezelrieslings. Purisme troef!

Na openen deze wijn de tijd geven om zich te ontplooien. Best een 2-tal uur op voorhand in de karaf.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pure en frisse visbereidingen, schaal- en schelpdieren, frisse salades
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, TRITTENHEIMER APOTHEKE - €30.20

(SKU: DACRSAPO20)

Eva haar topwijn in droog komt van haar oudste stokken uit de Trittenheimer Apotheke. Diepe minerale neus, Rijpe gele vruchten, acacia. Krachtig en sappig in de
mond. Mooie zuren met in retro weer het kruiden- en fruitfestijn van in het aroma. Lang, zeer lang… Eén van de allermooiste droge Moezelrieslings. Purisme troef!

Na openen deze wijn de tijd geven om zich te onplooien. Best een 2-tal uur op voorhand in de karaf.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pure en frisse visbereidingen, schaal- en schelpdieren, frisse salades
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, TRITTENHEIMER, STEINREICH - €18.60

(SKU: DACRSSTE20)

Oudere wijnstokken en beperkte rendementen, en een blend van druiven uit de Trittenheimer Apotheke. Geconcentreerd dat wel, maar de klassezuren en
mineraliteit maken deze wijn zo speels en dartel dat dit zwaargewicht als een lenige danseres over uw tong danst. Komt haast fragiel over, maar alles is zo
vertederend, zo fijn, dat we gerust kunnen stellen dat deze bij onze fijnste Rieslings hoort.

Na openen deze wijn de tijd geven om zich te onplooien. Best een 2-tal uur op voorhand in de karaf.

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-kabinett-trittenheimer-apotheke-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Kabinett%2C+Trittenheimer+Apotheke
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Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, pure en frisse visbereidingen, frisse salades, jonge en verse kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,00%

RIESLING, VOM SCHIEFER - €12.20

(SKU: DACRSVS20)

“vom Schiefer”, het kan niet duidelijker. De leisteen geeft deze basiswijn van het domein een prachtige mineraliteit. De wijn is lekker nerveus en licht verteerbaar
en heel “rechtdoor”. Een puur en zeer verleidelijk glas, klasse! Slechts 11° alcohol, maar o zo fijn, mineraal en precies.

Wijndomein Ansgar Clüsserath
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, pure en lichte visbereidingen, frisse salades
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-trittenheimer-steinreich/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Trittenheimer%2C+Steinreich
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-vom-schiefer/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+vom+Schiefer
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DANIËL TWARDOWSKI

Daniël Twardowski studeerde bedrijfseconomie en heeft een wijnhandel in prestigieuze wijnen, voornamelijk uit Bourgogne. Daarmee is de voorliefde voor Pinot Noir al
snel verklaard. Intussen is hij van de Duitse rode wijnsterren.

Hij beplantte in 2006 enkele steile percelen in de Dhroner Hofberg met Franse Pinot Noirklonen. Je zou dat een opvallende keuze kunnen noemen. De Mosel had
immer geen echte reputatie voor rode wijn. Er was in een ver verleden wel een kleine traditie voor bijvoorbeeld Spätburgunder, maar de nationaalsocialisten verboden
de aanplant van rode rassen aan de Mosel in de jaren 1930. Pas in 1986 werd dit verbod opgeheven. De 3 ha liggen verspreid over 18 percelen, hij oogst relatief vroeg om
zoveel mogelijk frisheid en elegantie te bewaren. In de kelder staat een ouderwetse korfpres. Barriques haalt hij bij de beste producenten in Bourgogne. De wijn wordt
niet gefilterd.

Zijn Spätburgunders zijn kostbaar en horen bij de fijnste uit Duitsland. De productie is klein, slechts een kleine 3000 flessen. Vanaf jaargang 2018 is er naast de Pinot
Noix Ardoise ook de Pinot Noix Hofberg Réserve. Het grote verschil tussen de twee wijnen ligt in de genetica. Terwijl de Pinot Noix Ardoise afkomstig is van percelen
sinds 2006 zijn aangeplant, is de Hofberg Réserve afkomstig van twee kleine percelen waar 40-70 jaar oude Rieslingstokken zijn geënt met Bourgogne Pinot
Noirklonen.

Vanwaar de naam “Noix”? Naast zijn wijngaarden staan bomen met walnoten. De kraaien laten de noten van grote hoogte naar beneden vallen. Op het asfalt breken ze
open en kunnen ze worden gegeten. Zo is de naam Pinot Noix ontstaan, de naam op zijn etiketten.

PINOT NOIX, ARDOISE - €76.90

(SKU: DTWPNAR18)

Dit is het finesse-archetype van Pinot Noir: zo puur, elegant, lichtvoetig maar tegelijk zo ontzettend boeiend, diep en verleidelijk. Een Pinot Noir die je sprakeloos
maakt, al was het maar omdat zoveel subtiliteit wordt gekoppeld aan diepte en complexiteit. Aroma's van klein bosaardbei, vuursteen, kers en jeneverbes.
Ellenlange afdronk, waar alle componenten als een ballerina op je tong dansen. Ontroerende wijn.

Wijndomein Daniël Twardowski
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijne vleesgerechten, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

PINOT NOIX, ARDOISE - €76.90

(SKU: DTWPNAR19)

Dit is het finesse-archetype van Pinot Noir: zo puur, elegant, lichtvoetig maar tegelijk zo ontzettend boeiend, diep en verleidelijk. Een Pinot Noir die je sprakeloos
maakt, al was het maar omdat zoveel subtiliteit wordt gekoppeld aan diepte en complexiteit. Aroma's van klein bosaardbei, vuursteen, kers en jeneverbes.
Ellenlange afdronk, waar alle componenten als een ballerina op je tong dansen. Ontroerende wijn.

Wijndomein Daniël Twardowski
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijne vleesgerechten, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

PINOT NOIX, HOFBERG RÉSERVE - €144.99

(SKU: DTWPNHOF18)

De druiven voor deze wijn komen van twee kleine percelen in de Dhroner Hofberg waar 40 tot 70 jaar oude rieslingstokken zijn omgeënt met Bourgogne Pinot
Noir klonen. De wijn rijpt ongeveer 18 maanden in hoofdzakelijk gebruikte barriques die werden gekocht bij gerenommeerde domeinen uit Bourgogne waaronder
Domaine de la Romanée Conti. Na het bottelen rijpt de wijn nog 18 maanden in de fles voordat hij voor de verkoop wordt vrijgegeven. Deze wijn werd voor het
eerst geproduceerd in het jaar 2018. De totale productie is slechts 900 fl.

De pure finesse van de andere Pinot Noix (Ardoise) krijgt hier een extra dosis krokant fris fruit en een prachtige, fijne tanninestructuur. Grootse Pinot Noir, die
ontroert door elegantie, complexiteit en verfijnde kracht.

Wijndomein Daniël Twardowski
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijne vleesgerechten, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-noix-ardoise/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Pinot+Noix%2C+Ardoise
https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-noix-ardoise-19/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Pinot+Noix%2C+Ardoise
https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-noix-hofberg-reserve/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Pinot+Noix%2C+Hofberg+R%C3%A9serve
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JULIAN HAART

Wanneer je Julian zijn wijnparcours bekijkt kan je niet anders dan indrukwekkend erop kleven. In nog geen decennium heeft hij naam gemaakt als één van Duitslands
supersterren. Zijn wijnen zijn intussen internationaal gewild, de kleine beschikbare volumes worden gealloceerd.

Wat toeval, wat hulp van buitenaf en een portie geluk. Die 3 ingrediënten waren nodig om één van Duitslands meest besproken supertalenten in ons gamma te
krijgen. Toen we in februari 2018 na lang aftellen eindelijk de kans kregen om Julian te ontmoeten werden al onze verwachtingen overtroffen. We proefden niet alleen
een dijk van een collectie, we ontmoetten ook een bijzonder intelligente, zelfzekere en tegelijk sympathieke kerel zonder blad voor de mond. Hij is succesvol, ja. Maar
Julian werkt er ongelooflijk hard voor. En laat het duidelijk wezen: hier koop je geen wijn. Je aanvaardt wat je wordt toebedeeld.

Eigenlijk is Julian kok van opleiding. Hij had het geluk bij verschillende toprestaurants te werken. Maar gaandeweg besefte hij dat hij zich moest smijten in zijn écht
grote passie: wijn maken in zijn Heimat: Piesport aan de Mosel. En zo geschiedde. Zijn stageplaatsen waar hij de stiel leerde ogen indrukwekkend: Egon Müller (Saar),
Emrich-Schönleber (Nahe), Heymann-Löwenstein (Mosel) en Klaus-Peter Keller (Rheinhessen). Met Klaus-Peter Keller, thans wijnmaker van hét Duits cultdomein van
dit moment, onderhoudt Julian een intense vriendschapsband. Ze hebben zelfs een topperceel uitgewisseld. Zo pacht Julian sinds 2018 een stukje Frauenberg
(Rheinhessen). Klaus-Peter Keller brengt Riesling van 110 jaar oude stokken uit de Piesporter Schubertslay (Mosel) uit.

In 2011 bracht Julian zijn eerste wijnen uit, afkomstig van toppercelen rond Piesport. De familie Haart kan terugkijken op 650 jaar wijnbouwgeschiedenis en de nonkel
van Julian (Theo Haart van het gekende Wgt. Reinhold Haart) was en is een grote hulp bij het verwerven van enkele unieke wijngaarden. Julian vinifieerde zijn wijnen
trouwens in de kelder van Theo, momenteel bezit hij een eigen kelder. Elk jaar breidde hij zijn areaal beetje bij beetje uit, vaak met bijzondere percelen. Stokken van 90
jaar, 110 jaar,… Ware juweeltjes om topwijn te maken. De wijngaarden zijn omwille van hun ligging vaak moeilijk te bewerken, maar dat deert Julian niet. Geen
compromissen. De kleine 5 ha worden in hoofdzaak door Julian en zijn vrouw Nadine zelf geoogst. Enkel plukkers die Julian zelf al lang kent mogen de druiven
aanraken. In de kelder wordt alles spontaan vergist. Hij heeft zich ontwikkeld tot absolute Kabinett specialist. Mooie Kabinett kent een intense frisheid, gekoppeld aan
een haast gewichtloze structuur. Wijnen die als een jong veulen over de tong dartelen, en geen enkel spoortje vermoeidheid nalaten. Dat ondanks een restzoetgehalte
dat meestal tussen 20 en 40 gr/l ligt. Kabinett wijnen zijn uniek. Je kan deze stijl gewoonweg niet uitwisselen, dit zijn echte cool climate wijnen. De Kabinettwijnen van
Julian zijn ware meesterstukken en horen bij de meest gezochte en kostbare van Duitsland.

Of nu in droog of restzoet, de wijnen van Julian zijn niet gewoon groots. Ze horen bij de elite in Duitsland. De kleine productie maakt dat de wijnen van Julian zeer
gegeerd zijn en de vraag overtreft meermaals de productie. En daarmee komen we terug op het begin dit verhaal. Zonder de hulp van zijn goede vriend Johannes Jülg,
en zonder het feit dat Julian grote fan is van Sergio Herman & The Jane, en hij zijn wijnen daar heel graag op de kaart wil zien, was het niet mogelijk een afspraak te
maken. Maar eenmaal ontmoet, leerden we de bijzonder hartelijke Julian kennen. Hoe klein ook de volumes zijn die we van Julian Haart verkrijgen, we zijn meer dan
trots deze wijnen in ons gamma te hebben.

HAARTRIESLING - €13.50

(SKU: DJHRSHAA20)

Julian en Nadine Haart hebben een nieuwe 'instap' Riesling. De druiven voor deze wijn komen uit de Piesporter Falkenberg. Veel fruit, citrus en bloesems. Ziltige
mineraliteit en enorm sappige zuren. De 13 gr restsuiker en 9 gr zuren geven een mooie spanning in de wijn.

Wijndomein Julian Haart
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Halfdroog
Gastronomie Sushi, frisse kazen, aperitief
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,50%

MOSELRIESLING - €17.30

(SKU: DJHRSMOS21)

De zorgvuldige selectie uit de Grand Cru wijngaard Piesporter Goldtröpfchen. Perzik, citrus en vuursteen. Een koele stijl, met grote minerale structuur gekoppeld
aan een ongelooflijk mooie lichtvoetigheid zoals je enkel aan de Mosel kan terugvinden.

Wijndomein Julian Haart
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Sushi, frisse visgerechten, aperitief
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,50%

RIESLING, REDROCK MAGNUM - €56.00

(SKU: DJHRSRES18M)

Dit is de grote attractie van oogstjaar 2018! De eerste jaargang van Julian zijn wijnen uit Rheinhessen. Samen met Klaus Peter Keller heeft Julian het plan opgevat
om hun wijnhorizonten te verruimen en elk in de andere zijn wijnregio wijnen te beginnen maken. Keller huurt dus een perceel van Julian (in de Piesporter
Schubertslay) en Julian least een perceel oude Rieslingstokken van Klaus Peter Keller in de Grosse Lage Nieder-Flörsheimer Frauenberg. De wijnen presenteren al
hun mooie potentieel. Deze wijn bezit een enorme puurheid waarbij de neus eerder aan groene kruidigheid doet denken terwijl de mond rijpe citrus en witte
perzik paart aan frisse zuren.

Wijndomein Julian Haart
Land Duitsland
Regio Mosel
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Sushi, gemarineerde vis, aperitief
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/haartriesling/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=HaartRiesling
https://vinikusenlazarus.be/product/moselriesling-21/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=MoselRiesling
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-redrock-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+RedRock+Magnum
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NAHE

4.230 ha, het gebied met de meest diverse bodems van Duitsland
Belangrijkste druivenrassen: 28,9% Riesling, 11,8% Müller-Thurgau, 9,6% Dornfelder, 8,5% Grauburgunder, 7,6% Weissburgunder
Belangrijkste bodems: kwartsiet en leisteen aan de untere Nahe, hogerop porfier, melafier en leisteen. Klei, leem, loess en zandsteen rond Bad Kreuznach.

SCHÄFER-FRÖHLICH

Tim Fröhlich rijgt de superlatieven bij elkaar. Is het door zijn eigenzinnige stijl, zijn bewuste keuze voor spontane gisting, zijn perfectionisme? Feit is dat Tim één van 's
werelds beste Rieslingmakers is. Daarvoor beschikt hij over een indrukwekkend areaal van Grosse Lagen (Grand Cru percelen).

We importeren dit domein al sinds 2009, Schäfer-Fröhlich was toen al bezig een plaatsje onder de allergrootsten in Duitsland in te nemen. Niet alleen zorgde de
immense kwaliteit voor een echte aha-erlebnis nij het eerste keer proeven, de geheel eigen stijl boeide ons onmiddellijk. Tim Fröhlich (°1974) is een meester in spontane
gisting, de wijnen tonen daarom in de jeugd een reductieve ondertoon, maar het is vooral van belang wat erachter steekt. Zijn wijnen zijn zoveel meer dan sponti, de
term die Duitsers gebruiken om dat wilde aroma te benoemen. Een gerijpte fles snoert iedereen meteen de mond. Het zijn wijnen met een ragfijne, ongelooflijke diepe
mineraliteit dat dominanter is dan het fruit, het nerveuze en wilde karakter van de jeugd gaat na bewaring over in een complex geheel waar frisheid en spanning
centraal blijft staan. De wijnen tonen een puurheid, in de jeugd als ruwe diamant, na rijping wordt het een kostbare edelsteen.
Spontaan vergisten is heilig voor Tim en hij toont ook lef. We herinneren ons levendig de oogst van het moeilijke jaar 2010. Hij wachtte tot diep in november om de
druiven te plukken voor zijn Felseneck GG. Het gaat hem eigenlijk niet om bewust ‘laat’ te oogsten, het juiste moment is van belang. Geen compromissen dus, alleen
kwaliteit telt, hoe arbeidsintensief de rit ook is. Wanneer je met hem spreekt valt die ontzettende focus op, iets wat je ook sterk merkt in zijn wijnen. Wat hij klaarspeelt
met Riesling, van droog tot restzoet, doen weinigen hem na. We noemen hem een Rieslinggenie, en met die mening staan we niet alleen.

We bevinden ons in het Ellerbachdal, een uithoek in het westen van de regio. Nadat je de afslag op Bundesstrasse 41 in Waldböckelheim neemt, heb je het idee het
eigenlijke wijngebied te verlaten. De weg daalt door een bos naar het kleine en rustige Bockenau. Zelfs vanuit het centrum zie je amper wijngaarden staan. Deze koele
uithoek was niet altijd de thuishaven van een van Duitslands beste Rieslings, de klimaatopwarming samen met het immense talent van Tim zette Bockenau helemaal
op de kaart. De familie Fröhlich is al ruim 200 jaar actief in de wijnbouw, destijds gedwongen door het feit dat op de stenige ondergrond op steile hellingen nu eenmaal
niets anders groeide. De ouders van Tim zagen echter potentieel en langzaam groeide het aanzien van de wijngaard Bockenauer Felseneck. In de jaren 1970 bezaten ze
2,5 ha, vandaag telt het domein 20 ha met een groot areaal Grosse Lagen: de huiswijngaard Bockenauer Felseneck (leisteen, kwartsiet), Bockenauer Stromberg (porfier,
melafier), Monzinger Halenberg (lesteen, kwartsiet), Monzinger Frühlingsplätzchen (rode leisteen, rode leem en kwartsiet), Schloßböckelheimer Felsenberg en
Kupfergrube (beiden porfier en melafier). Wie wil weten hoe zilt proeft in wijn, moet maar eens een Felseneck GG openen.

De Grosse Gewächse horen bij de meest gezochte in Duitsland, vergeet daarom de schitterende Ortsweine Riesling Schiefergestein (de tweede wijn van de Bockenauer
Felseneck) en Riesling Vulkangestein (blend van jongere stokken uit de vulkanische grosse Lagen) niet. In restzoet toont de Riesling Kabinett van het koelste gedeelte
van de Felseneck zich messcherp en precies. De Spätlese Goldkapsel komt van oude stokken uit de Felseneck en is haast elektriciteit in de mond. Minerale frisheid
zorgen ervoor dat het fruitig zoete nooit de bovenhand krijgt. Beerenauslese en Trockenbeerenauslese worden in kleine oplages gemaakt, ook daar excelleert Tim.

Tim verenigt zowel de typische, koelere stijl van de Nahe, als zijn eigen handschrift. Geen van beiden domineert, los van die sponti in de jeugd. Daarmee hoort hij bij de
grootste Rieslingmakers uit deze tijd. In 2023 zal de nieuwe kelder klaar zijn, op een plateau naast de Bockenauer Stomberg. Het einde van het kwaliteitsverhaal is nog
lang niet in zicht.

CHARDONNAY "S" - €22.70

(SKU: DSFCHS20)

Wanneer Tim Fröhlich zich ook op Chardonnay gooit, dan weet je dat dit geen mainstream zal zijn. Het is een volbloed Chardonnay, maar met een duidelijk 'koele'
tint. Deze wijn ondergaat trouwens geen malolactatische gisting, alles om de frisheid te bewaren. Heerlijke mineraliteit springt uit het glas, heel fris, met tonen van
peer en subtiele kruidigheid. Heel spannend in de mond, kracht zonder vet te zijn, wat noten, wederom peer en tikje sappig geel fruit met zilte ondertoon. Een
echte "cool climate" Chardonnay!

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, fijne (gesausde) visgerechten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING KABINETT, BOCKENAUER FELSENECK, VDP.GROSSE LAGE - €22.70

(SKU: DSFRSFELEKAB21)

Dat de Felseneck qua Riesling een wijngaard van wereldformaat is, dat is intussen geweten. Dat heeft uiteraard niet alleen met de bodemsamenstelling, leeftijd
van de stokken en ligging te maken. Een wijngaard is maar zo goed als zijn beste wijnmaker, en het is virtuoos Tim Fröhlich die dit perceel de roem heeft gegeven.

Échte Kabinett is iets wat enkel nog maar op de relatief koele plaatsen in Duitsland mogelijk is. Dit hoort tot de unieke wijnstijlen wereldwijd die zo aan bepaalde
regio verbonden zijn, dat imitatie onmogelijk is. De lichtvoetigheid, gekoppeld aan lage alcohol, fijn restzoet en dartele frisheid maar van Kabinett een enorm
veelzijdig glas. Jong te drinken als zomerse terraswijn of bij rood fruit, na enkele jaren ideaal als maaltijdbegeleider (bv. Oosterse gerechten), na 10j perfecte
kaaswijn, en na 20 jaar (en meer!) een ware meditatiewijn.

Tim Fröhlich zijn Kabinett hoort tot het allerbeste wat je inzake deze stijl überhaupt kan vinden. De druiven komen van de meest koele zijde van de Felseneck. De
precisie, de speelsheid, de machtige zuren,... Dit is waarlijk grote Kabinett!

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, blauwgeaderde kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15-20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING SPÄTLESE, BOCKENAUER FELSENECK, GOLDKAPSEL, VDP.GROSSE LAGE - €30.60

(SKU: DSFRSFELESPAGK20)

De 'gewone' Spätlese van Schäfer-Fröhlich zet al een maatstaf voor dit type, en hoort al bij het beste wat er van Spätlese te vinden is. Voor deze Goldkapsel worden

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-s/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay+%22S%22
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-kabinett-bockenauer-felseneck-vdp-grosse-lage-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Kabinett%2C+Bockenauer+Felseneck%2C+VDP.Grosse+Lage
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de oudste stokken van de Felseneck genomen. Voor de rest is tijdstip van oogst en vinificatie identiek. De extra ouderdom van de stokken geeft een wijn die
absoluut niet zoeter is, maar net dat tikkeltje gelaagder, iets filmender en wat meer op geel fruit. Maar het magistrale spel tussen de fantastische zuren en het fijne
zoet blijft staan. Dit is waarlijk grote wijn, die decennia kan ouderen. Moeilijk om betere Spätlese te vinden.

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, blauwgeaderde kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20-25 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING SPÄTLESE, BOCKENAUER FELSENECK, VDP.GROSSE LAGE - €22.51

(SKU: DSFRSFELESPA17)

De Spätlese van Schäfer-Fröhlich is een magistraal voorbeeld van hoe fijn en subtiel een zoete wijn wel kan zijn. Terecht staat deze Spätlese de laatste jaren
onafgebroken bij de top 10 van beste Spätlese (Gault-Millau). Fantastisch aroma van wit fruit, met op de achtergrond een waanzinnige frisheid, munt en een lichte
gerooktheid. Levendige smaak, heerlijk spel tussen fijn zoet en complexe zuren. Enorm puristisch en verfijnd, ellenlange, subtiele afdronk. Grote wijn.

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2017
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, blauwgeaderde kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING SPÄTLESE, BOCKENAUER FELSENECK, VDP.GROSSE LAGE - €23.80

(SKU: DSFRSFELESPA20)

De Spätlese van Schäfer-Fröhlich is een magistraal voorbeeld van hoe fijn en subtiel een zoete wijn wel kan zijn. Terecht staat deze Spätlese de laatste jaren
onafgebroken bij de top 10 van beste Spätlese (Gault-Millau). Fantastisch aroma van wit fruit, met op de achtergrond een waanzinnige frisheid, munt en een lichte
gerooktheid. Levendige smaak, heerlijk spel tussen fijn zoet en complexe zuren. Enorm puristisch en verfijnd, ellenlange, subtiele afdronk. Grote wijn.

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, blauwgeaderde kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING, BOCKENAUER STROMBERG, VDP.GG - €62.61

(SKU: DSFRSSTRGG21)

Wanneer je in de imposante Felseck staat zie je aan de overzijde van het rustige dorp Bockenau een heuvelkam met een bos. Achter dit bos is de Grosse Lage
Stromberg helemaal verstopt. Het is in vele opzichten een extreme wijngaard. Hier en daar zijn de hellingspercentages zeer steil en de aanwezigheid van grote
porfierstenen maakt het werk in de Stromberg er al evenmin eenvoudiger op. Je moet voortdurend opletten waar je je voeten plaatst. De van oorsprong
vulkanische bodem gecombineerd met de beschermende ligging maakt van deze wijngaard één van de beste in de Nahe. Zeker in handen van Rieslingvirtuoos
Tim Fröhlich. De Grosses Gewächs van Stromberg is enorm puristisch, duidelijk tonen van vuursteen, het fruit zit achter een gordijn van mineraliteit. In de mond
een intense structuur, waar kracht en sappigheid hand in hand gaan. Zelfs hinten van citroengras en subtiele exotische ondertonen. Dit is waarlijk grote Riesling
en een must voor de fans van Schäfer-Fröhlich!
Hoogte: 220-290 m • Bodem: Porfier en melafier (vulkanisch)

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren (in pure bereidingen), gevogelte,

meditatiewijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, BOCKENAUER, SCHIEFERGESTEIN, VDP.ORTSWEIN - €26.20

(SKU: DSFRSSCH21)

Dit is in feite de tweede wijn van Tim zijn topwijgaard: de Felseneck. De stap net onder de Grosses Gewächs zeg maar. Maar of dit een eenvoudige wijn is?
Integendeel, hier merk je al het volle potentieel van één van Duitslands beste wijngaarden: geconcentreerd wit boomgaardfruit, opvallend kruidig en
onwaarschijnlijk mineraal. Zeer elegante smaak, haast een tikkeltje ziltig, machtige afdronk. Een Riesling om stil van te worden.

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-spatlese-bockenauer-felseneck-goldkapsel-vdp-grosse-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Sp%C3%A4tlese%2C+Bockenauer+Felseneck%2C+Goldkapsel%2C+VDP.Grosse+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-spatlese-bockenauer-felseneck-vdp-grosse-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Sp%C3%A4tlese%2C+Bockenauer+Felseneck%2C+VDP.Grosse+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-spatlese-bockenauer-felseneck-vdp-grosse-lage-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Sp%C3%A4tlese%2C+Bockenauer+Felseneck%2C+VDP.Grosse+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bockenauer-stromberg-vdp-gg-21/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bockenauer+Stromberg%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bockenauer-schiefergestein-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bockenauer%2C+Schiefergestein%2C+VDP.Ortswein
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Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visbereidingen, schaal- en schelpdieren, sushi
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10-12 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, MONZINGER HALENBERG, VDP.GG - €58.00

(SKU: DSFRSHALGG20)

Sinds vorig jaar nemen we deze geweldige GG ook op in ons assortiment. Deze parel komt uit Monzingen, gelegen ten ZW van Bockenau. Net als de Felsenberg
ligt deze wijngaard aan de Nahe-rivier. Halenberg is de kleinste wijngaard in Monzingen, maar heeft de beste reputatie. Hier hebben we ook steile wijngaarden, de
hellingsgraad gaat tot 70%! De Halenberg is echter lager gelegen (160-220m) en is daardoor een warmere en droge wijngaard. De oude druivenstokken zijn
hieraan gewend en hierdoor krijgen we heel intense Riesling met kleine bessen. Dat we in de Nahe unieke bodemsoorten vinden bewijst de Halenberg weer eens.
Hier vinden we verweerde ‘Waderner Schichten’, een bodem dat een combinatie is van blauwgrijze leisteen en kwartsiet.

Hoogte: 160-220 m • Bodem: Devoonleisteen en kwartsiet

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren (in pure bereidingen), gevogelte,

meditatiewijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, MONZINGER HALENBERG, VDP.GG - €62.61

(SKU: DSFRSHALGG21)

Sinds vorig jaar nemen we deze geweldige GG ook op in ons assortiment. Deze parel komt uit Monzingen, gelegen ten ZW van Bockenau. Net als de Felsenberg
ligt deze wijngaard aan de Nahe-rivier. Halenberg is de kleinste wijngaard in Monzingen, maar heeft de beste reputatie. Hier hebben we ook steile wijngaarden, de
hellingsgraad gaat tot 70%! De Halenberg is echter lager gelegen (160-220m) en is daardoor een warmere en droge wijngaard. De oude druivenstokken zijn
hieraan gewend en hierdoor krijgen we heel intense Riesling met kleine bessen. Dat we in de Nahe unieke bodemsoorten vinden bewijst de Halenberg weer eens.
Hier vinden we verweerde ‘Waderner Schichten’, een bodem dat een combinatie is van blauwgrijze leisteen en kwartsiet.

Hoogte: 160-220 m • Bodem: Devoonleisteen en kwartsiet

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren (in pure bereidingen), gevogelte,

meditatiewijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, MONZINGER HALENBERG, VDP.GG MAGNUM - €120.00

(SKU: DSFRSHALGG19M)

Sinds vorig jaar nemen we deze geweldige GG ook op in ons assortiment. Deze parel komt uit Monzingen, gelegen ten ZW van Bockenau. Net als de Felsenberg
ligt deze wijngaard aan de Nahe-rivier. Halenberg is de kleinste wijngaard in Monzingen, maar heeft de beste reputatie. Hier hebben we ook steile wijngaarden, de
hellingsgraad gaat tot 70%! De Halenberg is echter lager gelegen (160-220m) en is daardoor een warmere en droge wijngaard. De oude druivenstokken zijn
hieraan gewend en hierdoor krijgen we heel intense Riesling met kleine bessen. Dat we in de Nahe unieke bodemsoorten vinden bewijst de Halenberg weer eens.
Hier vinden we verweerde ‘Waderner Schichten’, een bodem dat een combinatie is van blauwgrijze leisteen en kwartsiet.

Hoogte: 160-220 m • Bodem: Devoonleisteen en kwartsiet

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren (in pure bereidingen), gevogelte,

meditatiewijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, SCHLOSSBÖCKELHEIMER FELSENBERG, VDP.GG - €58.10

(SKU: DSFRSFBERGGG21)

Tussen Felseneck en Felsenberg lijkt woordelijk niet veel verschil te zitten, maar geografisch en geologisch is dit absoluut wel het geval. Felsenberg hoort bij het
dorp Schlossböckelheim (ten ZO van Bockenau), en ligt lager (125m tgo 220-300m van de Felseneck). Het stijgingspercentage bedraagt er 45-55%. De expositie is
eveneens zuidelijk, maar de bodem verschilt volledig van de Felseneck. In deze Felsenberg is de bodem van oorsprong vulkanisch, en bestaat er voornamelijk uit
porfier. De vegetatie zet zich in het voorjaar hier vroeg in gang. Qua stijl zitten we hier in opperste finesse, minder de gebalde kracht van de Felseneck, wel een
bijzonder subtiele minerale stijl, met zelfs een zilte ondertoon. Riesling met een gevoelige snaar, die je best jaren laat rijpen.

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-monzinger-halenberg-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Monzinger+Halenberg%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-monzinger-halenberg-vdp-gg-21/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Monzinger+Halenberg%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-monzinger-halenberg-vdp-gg-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Monzinger+Halenberg%2C+VDP.GG+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-schlossbockelheimer-felsenberg-vdp-gg-21/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Schlossb%C3%B6ckelheimer+Felsenberg%2C+VDP.GG
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Hoogte: 130-200 m • Bodem: Porfier en melafier

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren (in pure bereidingen), gevogelte,

meditatiewijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, VDP.GUTSWEIN - €15.50

(SKU: DSFRS21)

Ook in de instapriesling van Schäfer-Fröhlich zit werkelijk alles wat je van een mooie Riesling verwacht: expressief met aroma's van bloesems, peer, appel, citrus
aangevuld met duidelijke mineraliteit. Verder smaakvol en pittig in de mond met al een mooie complexiteit en leuk spel tussen fruit en zuren. Fijne stijl ook met
lange, wat zilte finale. Deze 2021is beresterk en lonkt kwalitatief vlot naar hogere regionen.

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Koude visbereidingen, aperitief, schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, VULKANGESTEIN, VDP.ORTSWEIN - €22.30

(SKU: DSFRSVUL21)

Bockenau is het mooie dorpje waar Schäfer-Fröhlich zijn thuishaven heeft. De indrukwekkende wijngaard Felseneck met zijn quarz en leisteenformaties
domineren de aanblik. Maar ook elders in de regio heeft Tim topwijngaarden, eigenlijk is 95% van zijn areaal in zogenaamde "Grosse Lagen" (Grand Cru
wijngaarden zeg maar) gelegen. Voor deze Riesling gebruikte hij de druiven van vulkanische percelen, o.a. rondom Monzingen. De vulkanische bodem geven een
wijn die bijzonder expressief en mineraal is. Een Riesling van een uitzonderlijke levendigheid en klasse. Machtige afdronk. Knap staaltje topriesling met veel
finesse.

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visbereidingen, schaal- en schelpdieren, sushi
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER "S" - €20.10

(SKU: DSFWBS20)

Mineraal, vuursteen, geel pitfruit en een hint van groene kruiden. Krachtig en extractrijk in de smaak, zonder ook maar enig spoor van elegantie te verliezen. Zeer
diep en complex voor Pinot Blanc. Lange, fijne afdronk. Heeft echt Bourgogne allures!

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, krab, kreeft, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER, VDP.GUTSWEIN - €13.39

(SKU: DSFWB20)

In dit deel van de Nahe is Riesling heer en meester, maar onderschat niet wat het potentieel van de witte burgunderrassen is. Door de stenige bodems speel je
hier een eerder verfijnde, minerale stijl uit. Voor deze instap Weissburgunder van Schäfer-Fröhlich wordt deze minerale stijl feilloos gecombineerd met
kristalhelder sappig fruit en bloesems. In de mond steekt het gele fruit een tandje bij, maar op elk moment blijft de frisheid op de voorgrond. Een erg charmant
glas Weissburgunder!

Wijndomein Schäfer-Fröhlich
Land Duitsland
Regio Nahe
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Visgerechten, pasta vongole, wit vlees, kaasfondue

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-vdp-gutswein-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-vulkangestein-vdp-ortswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Vulkangestein%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-s/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder+%22S%22
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-vdp-gutswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+VDP.Gutswein
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Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%
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PFALZ

23.721 ha, tweede grootste regio van Duitsland. In absolute cijfers het grootste gebied van Duitsland voor Riesling en rode druivenrassen.
Belangrijkste druivenrassen: 25,0% Riesling, 11,8% Dornfelder, 8,0% Grauburgunder, 7,3% Müller-Thurgau, 7,2% Spätburgunder, 5,9% Weißburgunder, 5,1% Portugieser,
3,5% Chardonnay, 2,9% Kerner
Belangrijkste bodems: gekleurde zandsteen, klei, leem, mergel, mosselkalk, in mindere mate graniet en leisteen.

ANDRES&MUGLER

Met 1000l Riesling begon het Sektavontuur in 1989 voor Michael Andres en Steffen Mugler. Hun eerste Sekt was een schot in de roos en al snel groeide de vraag. In een
periode van 3 jaar werd de productie vergroot en stapten ze van aangekochte over naar eigen geteelde druiven. Het succes bleef niet uit, en vele lovende perskritieken
volgden.

Maar waar zit nu net het verschil met andere Sektproducenten? In de eerste plaats het feit dat ze van A tot Z alles zelf doen: van druiventelen tot het “versekten”, de
tweede gisting op fles zeg maar. De meeste domeinen in Duitsland besteden dit uit. De beste Sektdomeinen in Duitsland doen dit net zoals Andres&Mugler zelf (zoals
Raumland, Reichsrat von Buhl,…). Een verder verschil is dat Michael en Steffen geen geloof hechten aan te vroege oogst van hun druiven. Nochtans wordt tijdens de
wijnopleiding de nadruk gelegd op de pluk van niet al te rijpe druiven met veel zuur en weinig suiker voor Sektproductie. Bij Andres&Mugler worden enkel rijpe druiven
van Kabinett niveau geoogst. Geen chaptalisatie dus. Daardoor krijgt hun Sekt zowel meer herkenning van de druif zelf, alsook meer kracht. Om deze extra kracht te
compenseren passen ze naar Duitse normen een zeer lage dosage toe. Op de flessen staat “brut”, ze vallen quasi allemaal onder “extra brut”.

Met Andres&Mugler bevinden we ons in hartje Pfalz, en ze hebben percelen in de beste wijngaarden van de regio zoals de Ruppertsberger Reiterpfad. Zowel Michael
Andres als Steffen Mugler hebben hun eigen wijndomein en kregen hun opleiding in respectievelijk Reichsrat von Buhl en Bassermann-Jordan.

Hun drang naar kwaliteit is groot, hun productie is echter klein: slechts 12.000 flessen, verdeeld over 7 cuvées. En er is geen ambitie om dit kleine getal uit te breiden.
Sinds enkele jaren wordt er bovendien biodynamisch gewerkt. Alles tijdens de tweede gisting gebeurt manueel, en de wettelijke minimaal voorgeschreven tweede
gistingsduur van 9 maanden wordt met het oog op kwaliteit ruim overschreden: minimaal 15 à 18 maanden is bij Andres&Mugler de norm. Het mag duidelijk wezen: 
een weinig gekende ster aan de Duitse Sekthemel. Gelukkig maar.

Je kan momenteel in Duitsland spreken van een verhoogde focus op Sekt. En dankzij namen zoals Raumland, Griesel&Compagnie, Reichsrat von Buhl,
Christmann&Kauffmann, etc is het ook duidelijk dan de absolute top met Sekt mogelijk is. In dat rijtje van de topproducenten mag je gerust Andres&Mugler zetten,
alleen kiezen zij bewust voor het werken in alle stilte. Je zal er dus maar weinig in de pers over vinden, maar reken maar dat wat zij maken fantastisch is. Of zoals Eva
Fricke het nog zei: Raumland en Andres&Mugler, dat zijn mijn 2 Sektsterren.

BLANC DE NOIR, SEKT BRUT - €19.90

(SKU: DAMBDNSEK20)

Een pracht van een Sekt. Rijpe aroma's van peer, limoen en zachte brioche. Opvallend krachtig in de mond, veel structuur. Fijne mousse en mooi strakdroog naar
de finale toe. Prachtige combinatie van kracht en finesse. Zowel als aperitief als maaltijdbubbel. Dosage van max. 4 gr, waardoor men eigenlijk over een extra Brut
kan spreken.

Wijndomein Andres&Mugler
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Pinot Meunier, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

CUVÉE ELENA, SEKT BRUT - €25.40

(SKU: DAMELESEK17)

Wat een fraaie Sekt is dit! De combinatie van Chardonnay, Pinot Meunier (Schwarzriesling) en Auxerrois resulteert in een fijne, sappige en subtiel fruitige bubbel
met accenten van perzik, limoen en een florale ondertoon met zachte mousse. Vergis je niet, deze Sekt is fundamenteel droog, maar tegelijk heel charmant en
zacht kruidig.

Wijndomein Andres&Mugler
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Auxerrois, Chardonnay, Pinot Meunier
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

CUVÉE LOUIS, SEKT BRUT - €22.40

(SKU: DAMLOISEK17)

Met de Cuvée Louis mikken ze bij Andres&Mugler wat meer richting de Champagnestijl. De schitterende combinatie van Pinot Noir, Pinot Meunier, Auxerrois en
een beetje Chardonnay (die een houtlagering kreeg), gepaard met een langere sur lattes tijd resulteert in een dijk van een Sekt. Tikkeltje brioche zal je merken,
maar ook sinaas en limoenzeste. In de mond krachtig, fijne mousse en boordevol elegantie. Top!

Wijndomein Andres&Mugler
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Auxerrois, Chardonnay, Pinot Meunier, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/blanc-de-noir-sekt-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Blanc+de+Noir%2C+Sekt+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/cuvee-louis-sekt-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Cuv%C3%A9e+Elena%2C+Sekt+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/cuvee-louis-sekt-brut-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Cuv%C3%A9e+Louis%2C+Sekt+Brut
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RIESLING, SEKT BRUT - €17.50

(SKU: DAMRSSEK19)

Geheel eigen stijl Sekt. Rijpe aroma's van citrus, perzik en fijne brioche. Enorm sappige zuren met fijne mousse. Zowel als aperitief als maaltijdbubbel. Dosage van
max. 4 gr, waardoor men eigenlijk over een extra Brut kan spreken.

Wijndomein Andres&Mugler
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

RIESLING, SEKT BRUT, MAGNUM - €41.20

(SKU: DAMRSSEK16M)

Geheel eigen stijl Sekt. Rijpe aroma's van citrus, perzik en fijne brioche. Enorm sappige zuren met fijne mousse. Zowel als aperitief als maaltijdbubbel. Dosage van
max. 4 gr, waardoor men eigenlijk over een extra Brut kan spreken.
Deze cuvée wordt enkel als magnum op de markt gebracht. Dit garandeert een optimale rijping.

Wijndomein Andres&Mugler
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-sekt-brut-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Sekt+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-sekt-brut-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Sekt+Brut%2C+Magnum
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BERNHARD KOCH

Dit domein vat samen waar het in de Pfalz om draait: openheid, beleving en kwaliteit. Tijdens zomerse weekends is het gezelligheid troef op het grote terras naast het
wijnpaviljoen. Goed gemutst genieten van een heerlijk glas Pfälzer wijn bij een lekkere, regionale schotel als beloning na aan mooie wandel- of fietstocht, wat wil je
meer.

De wijnen van Weingut Bernhard Koch zijn erg populair in de regio. De eeuwenlange wijnbouwtraditie speelt daar natuurlijk een rol. Sinds 1610 is de familie actief bezig
met wijnbouw. Maar het is vooral in de laatste decennia dat dit domein een kwaliteitsreputatie heeft opgebouwd. Van de meer dan 40 hectare wijngaarden komen
zuivere, typische en karaktervolle wijnen die zonder twijfel een breed publiek plezieren. Dat de familie Koch bovendien immens sympathiek en bodenständig zijn,
maakt samenwerking des te fijner.

Het grote domein in Hainfeld wordt gerund door het vader Bernhard en zonen Alexander en Konstantin. De bodem is, samen met het gunstige microklimaat, een van
de belangrijkste factoren voor de kwaliteit van de wijn. Ze bezitten percelen op de beste locatie in en rond Hainfeld, waar de bodem een opvallend hoog aandeel leem
en klei bevat, de zogenaamde "Letten". Deze bodem staat bekend om het vermogen grote hoeveelheden water op te slaan, ideaal in de regelmatige, regenarme jaren.
Het geeft de wijnen inhoud en sappigheid. In sommige wijngaarden komt daar een hoog kalkgehalte bij, wat zorgt voor een extra dosis mineraliteit.

Wie door het gamma van Weingut Bernhard Koch bladert zal een enorme variatie aan druivenrassen vaststellen, waarmee zowel heerlijke prijskwaliteitswijnen en
topwijnen worden gemaakt. Op elk niveau is er aandacht voor kwaliteit, net daarom bezit de familie Koch een sterke reputatie. En sinds Bernhard Koch in de jaren
tachtig naar de Champagnestreek reisde, maakt hij ook een fraai gamma Sekt. Het domein staat trouwens in voor het volledig productieproces, een groot deel van de
kelder is voorbehouden voor het maken van hun Sekt. Ook hier geldt een geweldige prijskwaliteit. Verder is het domein specialist in Spätburgunder. Initieel lieten ze
zich begeleiden door Hans Erich Dausch, een gekende wijnmaker uit de Pfalz. Sinds de zonen Koch het domein hebben vervoegd volgen ze hun eigen weg, met meer
focus op elegantie. Hoewel de kracht, typisch voor de wijnen van Koch, nooit ver weg is.

CHARDONNAY, ROSENGARTEN - €19.00

(SKU: DBKCHROS19)

Deze Chardonnay van de Rhodter Rosengarten is er eentje met duidelijke kracht. Het aroma van rijpe citrusvruchten, meloen en geroosterd brood overtuigt
meteen. De smaak toont intensiteit, structuur en fijne, aanwezige houttonen waar het rijpe gele fruit nogmaals naar voren komt. Een expressieve stijl met punch!

Wijndomein Bernhard Koch
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gegrilde kreeft, gebakken coquilles, wit vlees, groentegratins
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

CHARDONNAY, VOM LOESS - €10.10

(SKU: DBKCHLOE21)

Deze verleidelijke, pure Chardonnay geurt naar abrikozen, mirabellen en honingmeloen. De fijne kracht, de leuke sappigheid in combinatie met een flinke portie
kristalzuiver fruit maakt van deze Chardonnay een glas dat breed inzetbaar is.

Wijndomein Bernhard Koch
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allrounder, asperges, frisse visgerechten, gerookte vis, koude schotel
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

GRAUBURGUNDER, MANDELHANG - €11.50

(SKU: DBKGBMAN21)

Fijne tonen van amandel, honingmeloen en rijpe peer, zowel in de neus als in de mond. Heerlijk intens, maar door de frisse zuurgraad blijft het mooi toegankelijk.
Fijne, en sappige finale waarin het fruit weer de bovenhand neemt. Deze wijn is afkomstig van oudere stokken uit de Edesheimer Mandelhang. Rond de wijngaard
bloeien de amandelbomen (Mandel) prachtig in het voorjaar.

Wijndomein Bernhard Koch
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Grauburgunder / Pinot Gris
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allrounder, asperges, frisse visgerechten, gerookte vis, koude schotel
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

GRAUBURGUNDER, VOM LOESS - €10.30

(SKU: DBKGBLOE21)

Krachtig en fluweelzacht tegelijk, deze Grauburgunder overtuigt door zijn aroma van rijp steenfruit en meloen. In de smaak komen daar nootachtige aroma's bij
en een evenwicht tussen fruit en zuren. Fijne, speelse en sappige finale.

Wijndomein Bernhard Koch
Land Duitsland
Regio Pfalz

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-rosengarten/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Rosengarten
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-vom-loess/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+vom+Loess
https://vinikusenlazarus.be/product/grauburgunder-mandelhang/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Grauburgunder%2C+Mandelhang
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Druivenras Grauburgunder / Pinot Gris
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allrounder, asperges, frisse visgerechten, gerookte vis, koude schotel
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

PINOT MEUNIER, ROSÉ, SEKT BRUT - €14.90

(SKU: DBKPMSEKT)

Een heerlijke, betaalbare Sekt. En net zoals voor alle geproduceerde Sekt bij Koch geldt: het gehele proces, van oogst tot degorgeren, wordt door hen zelf gedaan.
Vaak wordt het proces vanaf de tweede gisting uitbesteed. Deze Rosé Sekt van Pinot Meunier (Schwarzriesling) schittert door fijne aroma's van rijpe aalbes en een
vleugje framboos. Zachte mousse, veel smaak met gedoseerde kracht. Het geheel komt zelfs wat sappig over.

Wijndomein Bernhard Koch
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Pinot Meunier
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

RIESLING, SEKT BRUT - €13.80

(SKU: DBKRSSEKT)

Dit is een heerlijke, zachte, fruitige, doch droge Sekt van Riesling. Fijne aroma's van witte perzik, appel en fijne kruidigheid. Zachte mousse en een sappige finale
waarin frisheid overheerst. Een heerlijke allrounder!

Wijndomein Bernhard Koch
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visgerechten, verse kazen, Aperitief, gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER, VOM LOESS - €9.70

(SKU: DBKWBLOE21)

Deze Weissburgunder is één en al fruitige expressie, met duidelijke toetsen van witte perzik, peer en citrus. In de mond vertoont de wijn een opmerkelijke
speelsheid en sappigheid dankzij de evenwichtige verhouding tussen zuurgraad en fruitigheid. Gewoonweg een lekkere allrounder.

Wijndomein Bernhard Koch
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allrounder, asperges, frisse visgerechten, gerookte vis, koude schotel
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/grauburgunder-vom-loess/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Grauburgunder%2C+vom+Loess
https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-meunier-sekt-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Pinot+Meunier%2C+Ros%C3%A9%2C+Sekt+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/koch-riesling-sekt-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Sekt+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/weisburgunde_vom_loess/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+vom+Loess
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CHRISTMANN

Het vader-dochter duo Steffen & Sophie Christmann is zonder twijfels één van de meest getalenteerde in Duitsland. Indrukwekkend hoe zij hun Weingut Christmann
de laatste jaren “heruitgevonden” hebben. Ambitie, passie en kwaliteitsdrang: het heerst hier allemaal, met Riesling & Spätburgunder in de schijnwerpers.

Duitsland is hét Rieslingland bij uitstek, en het is haast niet te schatten welke boeiende stijlverschillen je allemaal in het glas krijgt. Grote Riesling is een ode aan het
virtuoze spel tussen finesse, fruit en mineraliteit. In het rijtje van topdomeinen met een dijk van een Rieslingreputatie is Christmann uit de Pfalz een vaste waarde.
Steffen Christmann is niet alleen een begenadigd wijnbouwer, hij is eveneens voorzitter van VDP Duitsland. Zijn biodynamische werkwijze heeft er mede toe geleid dat
hij nog meer diepgang en complexiteit in zijn Rieslings kon brengen. Wij kunnen alleen maar onderstrepen dat hier één van de mooiste Rieslingcollecties van
Duitsland wordt gemaakt. Indrukwekkend van basis tot top. De Pfalz geniet sowieso al van bijzondere klimatologische omstandigheden. Door de beschermende
heuvels in het westen ligt de Pfalz niet alleen beschut, maar het is er ook vrij droog.

Steffen Christmann is een intelligente, zelfzekere wijnbouwer, momenteel één van de belangrijkste Duitse wijnpersoonlijkheden. En eigenlijk was wijnbouwer niet de
job die hij initieel voor ogen had. Steffen is van opleiding jurist, maar trad in 1994 in de voetsporen van zijn vader. De kwaliteitsopmars van dit wijndomein, dat waarvan
de wijnwortels teruggaan tot 1798, kwam snel. Onder impuls van Steffen werd dit domein één van de vaste waarden. Sinds 2018 is dochter Sophie aan boord gekomen.
Op alle vlak zijn er bij Weingut Christmann zaken veranderd. Alsof ze zich steeds weer opnieuw heruitvinden.

Zo heeft de eerder barokke, rijke stijl plaats geruimd voor enorm fijne, kruidige wijnen met grote spanning en minerale expressie. Oechslewaarden zijn ondergeschikt
aan de herkomst. Een grote terroir spreekt voor zich. En sinds dochter Sophie het domein heeft vervoegd is hun status als icoondomein alleen maar verstevigd. De stijl
van grote finesse, die nu al enkele jaren wordt gevolgd, zet zich alleen maar verder. Sophie heeft trouwens een passie voor Spätburgunders en sinds zij zich daarover
ontfermt zitten ook deze wijnen bij het allerbeste wat Duitsland biedt. Van basis tot top: we zijn ontroerd door de fijngevoelige elegantie. Intussen hebben Steffen &
Sophie Christmann samen met Mathieu Kauffmann, voormalig keldermeester bij Champagne Bollinger & Reichsrat von Buhl, het Sekthuis Christmann&Kauffmann
opgericht, waarvan we vanaf 2023 de eerste versies mogen verwachten.

In 2021 werd bovendien beslist het areaal van Weingut Christmann te verkleinen en enkel geklasseerde VDP.Erste Lage en VDP.Grosse Lagen te behouden. “Er zijn veel
wijngaarden, slechts enkele zijn in staat grote wijnen voort te brengen.” Een selectie van jongere stokken uit deze topwijngaarden komen als “Aus den Lagen” op de
markt, alle andere wijnen dragen de naam van de Erste of Grosse Lage. Een moedige, kwaliteitsgerichte beslissing.

RIESLING, AUS DEN LAGEN, VDP.GUTSWEIN - €20.30

(SKU: DCHRSAUS21)

Sinds het voorjaar van 2022 is het assortiment van Christmann ingrijpend veranderd. In plaats van Gutsweine (de instap) en Ortsweine (gemeentewijnen) is er nu
nog maar één wijn naast de perceelselecties, die als Erste en Grosse Lagen worden aangeboden. Omdat Christmann het areaal heeft verkleind en enkel
geklasseerde percelen heeft behouden komt deze nieuwe instapwijn “Aus den Lagen” ook enkel uit hun beste wijngaarden. De druiven werden met de hand
geplukt en spontaan vergist. Dit is veel meer dan een “instapwijn”, dit vertegenwoordigt op prachtige wijze de filosofie van dit topdomeinen. Je zou dit als een
soort “Second Vin” (tweede wijn) kunnen bestempelen, zoals bijvoorbeeld bij bekende Franse domeinen.

De druiven werden geoogst in Gimmeldingen (Kapellenberg en Meerspinne), Ruppertsberg (Linsenbusch en Reiterpfad), Neustadt (Vogelsang) en Königsbacher
(Idig en Ölberg). Tweederde van de wijn werd spontaan gegist in grote houten vaten. Dit is een wijn met veel druk, structuur en minerale spanning. Fijne ziltigheid,
finesse en lengte. Puristische stijl van Riesling.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, GIMMELDINGER KAPELLENBERG, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €32.10

(SKU: DCHRSKAP21)

De Kapellenberg dankt zijn naam aan de Nikolauskapel die onderaan dit perceel staat. Het is een heuvelrug net voor het Haardtgebergte op het einde van het dal
van Gimmeldingen, waarop de wijngaarden zuidoost zijn gericht. Doorheen dit dal heerst vanaf de avond een koele wind vanuit het Pfälzer Wald. Daardoor is er
een groter verschil tussen de dag- en nachttemperaturen. Het is het 'kleine' broertje van de Grosse Lage (Grand Cru) Gimmeldinger Meerspinne, die in het
verlengde naar het westen ligt. In de ondergrond is een diepe kalklaag, daarop ligt verweerde zandsteen. Deze wijn is één van de meest koele, precieze en
minerale wijnen die Christmann maakt. Een wijn voor echte Rieslingpuristen met veel spanning en ondanks de lichtvoetigheid ook veel complexiteit en
bewaarpotentieel.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, GIMMELDINGER MEERSPINNE, VDP.GG - €56.00

(SKU: DCHRSMEEGG18)

De Meerspinne im Mandelgarten is een zeer oude wijngaard, al in de 15de eeuw werd erover geschreven. Hoewel het potentieel van deze wijngaard duidelijk is,
mag slechts een gedeelte de naam Grosses Gewächs dragen. In het kadaster draagt dit Grand Cru perceel trouwens de naam “Meerspinne”. Opvallend is niet
alleen de gekleurde zandsteen, maar ook de waterader die diep in de bodem loopt. In warme jaren is er zo geen probleem met de watertoevoer. Een wijn met een
onwaarschijnlijke finesse. Vertederend, met een beklijvende lengte. Heel kenmerkend voor de Mandelgarten Riesling is een duidelijke zuurtegraad, en dit ondanks
het warmere Pfalzklimaat. Verfijnd aromaspel, een combinatie van geel en wit fruit, zinderende en tegelijk sappige zuren.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-aus-den-lagen-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+aus+den+Lagen%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-gimmeldinger-kapellenberg-vdp-erstes-gewachs/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Gimmeldinger+Kapellenberg%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
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Gastronomie Verfijnde visgerechten, schaaldieren, Oosters, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, GIMMELDINGER MEERSPINNE, VDP.GG - €56.00

(SKU: DCHRSMEEGG19)

De Meerspinne im Mandelgarten is een zeer oude wijngaard, al in de 15de eeuw werd erover geschreven. Hoewel het potentieel van deze wijngaard duidelijk is,
mag slechts een gedeelte de naam Grosses Gewächs dragen. In het kadaster draagt dit Grand Cru perceel trouwens de naam “Meerspinne”. Opvallend is niet
alleen de gekleurde zandsteen, maar ook de waterader die diep in de bodem loopt. In warme jaren is er zo geen probleem met de watertoevoer. Een wijn met een
onwaarschijnlijke finesse. Vertederend, met een beklijvende lengte. Heel kenmerkend voor de Mandelgarten Riesling is een duidelijke zuurtegraad, en dit ondanks
het warmere Pfalzklimaat. Verfijnd aromaspel, een combinatie van geel en wit fruit, zinderende en tegelijk sappige zuren.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Verfijnde visgerechten, schaaldieren, Oosters, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, GIMMELDINGER MEERSPINNE, VDP.GG - €56.00

(SKU: DCHRSMEEGG20)

De Mandelgarten is een zeer oude wijngaard, al in de 15de eeuw werd erover geschreven. Hoewel het potentieel van deze wijngaard duidelijk is, mag slechts een
gedeelte de naam Grosses Gewächs dragen. In het kadaster draagt dit Grand Cru perceel trouwens de naam “Meerspinne”. Opvallend is niet alleen de gekleurde
zandsteen, maar ook de waterader die diep in de bodem loopt. In warme jaren is er zo geen probleem met de watertoevoer. Een wijn met een onwaarschijnlijke
finesse. Vertederend, met een beklijvende lengte. Heel kenmerkend voor de Mandelgarten Riesling is een duidelijke zuurtegraad, en dit ondanks het warmere
Pfalzklimaat. Dit dankzij de koele winden die ’s avonds en ’s nachts heersen.
Hoogte: 150-170 m • Bodem: Gekleurde zandsteen, kalk

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Verfijnde visgerechten, schaaldieren, Oosters, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, KÖNIGSBACH, VDP.ORTSWEIN - €22.00

(SKU: DCHRSKON20)

Zoals elke topwijnmaker in Duitsland heeft ook Steffen Christmann zijn huiswijngaard, de wijngaard waarop hij zijn grote reputatie gebouwd heeft , en in zijn
geval is dat de Königsbacher Idig. Deze Grosse Lage is sinds 1992 quasi in monopoliebezit van het domein en hier komt dan ook hun bekendste Grosses Gewächs
vandaan. Niet alle druiven van de 4 ha grote wijngaard worden echter voor deze topwijn gebruikt. Een deel van de jongere stokken wordt aangewend om een
pracht van een Ortswein te maken die een waardige vertegenwoordiger van zijn geboortegrond mag genoemd worden. De klei-kalkbodem geeft een intense
maar tegelijk ook bijzonder minerale en gestructureerde riesling. Verfijnde kruidigheid, subtiel rijp geel fruit en een machtige, frisse structuur.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Verfijnde visgerechten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, KÖNIGSBACHER IDIG, VDP.GG - €64.00

(SKU: DCHRSIDIGG14)

Wat kunnen we hierover nog kwijt? Eén van de grootste Rieslings uit Duitsland.  Een machtig glas dat minimaal 10 jaar meekan. Idig is met bijna 4 ha quasi in
monopoliebezit van Christmann. Door zijn zuidelijke ligging, met een natuurlijke afscherming van het westen ontstaat een warm microklimaat. Samen met het
hoge kalkaandeel wordt het haast exotische Rieslingkarakter schitterend gecounterd door een fijne mineraliteit. Idig blijft in alle opzichten een rijke Riesling,
opvallend van structuur. Vroeger was Idig eerder “barok”, maar pakweg sinds 2012 combineert Idig de krachtige structuur feilloos met finesse, zonder ook maar

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-gimmeldinger-meerspinne-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Gimmeldinger+Meerspinne%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-gimmeldinger-meerspinne-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Gimmeldinger+Meerspinne%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-gimmeldinger-meerspinne-vdp-gg-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Gimmeldinger+Meerspinne%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-konigsbach-vdp-ortswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+K%C3%B6nigsbach%2C+VDP.Ortswein
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iets aan diepgang te ontbreken. Integendeel, de reputatie van Idig is alleen maar gegroeid, en de wijn hoort tot de grootste droge Rieslings ter wereld.  Steffen en
Sophie oogsten de laatste jaren consequent iets vroeger, maar uiteraard wel op optimale fenolische rijpheid.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2014
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Verfijnde visgerechten, schaaldieren, Oosters, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, KÖNIGSBACHER IDIG, VDP.GG - €67.40

(SKU: DCHRSIDIGG21)

Wat kunnen we hierover nog kwijt? Eén van de grootste Rieslings uit Duitsland.  Een machtig glas dat minimaal 10 jaar meekan. Idig is met bijna 4 ha quasi in
monopoliebezit van Christmann. Door zijn zuidelijke ligging, met een natuurlijke afscherming van het westen ontstaat een warm microklimaat. Samen met het
hoge kalkaandeel wordt het haast exotische Rieslingkarakter schitterend gecounterd door een fijne mineraliteit. Idig blijft in alle opzichten een rijke Riesling,
opvallend van structuur. Vroeger was Idig eerder “barok”, maar pakweg sinds 2012 combineert Idig de krachtige structuur feilloos met finesse, zonder ook maar
iets aan diepgang te ontbreken. Integendeel, de reputatie van Idig is alleen maar gegroeid, en de wijn hoort tot de grootste droge Rieslings ter wereld.  Steffen en
Sophie oogsten de laatste jaren consequent iets vroeger, maar uiteraard wel op optimale fenolische rijpheid.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Verfijnde visgerechten, schaaldieren, Oosters, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, KÖNIGSBACHER ÖLBERG-HART, VDP.GG - €56.00

(SKU: DCHRSOLBGG20)

De upgrade van de Neustadt Vogelsang is niet de enige wijziging bij Christmann. Zo koos Christmann ervoor de Ruppertsberger Reiterpfad-Hofstück niet meer als
Grosses Gewächs uit te brengen. Deze warme wijngaard brengt nog altijd prachtige wijnen voort, maar past door de uitgesproken sappigheid en jeugdig genot
eerder als een Erste Lage (Premier Cru dus). Daarentegen werden de beste percelen van de Königsbacher Ölberg verzamelt in deze nieuwe Grosses Gewächs,
althans voor Christmann. Velen onder jullie kennen de Königsbacher Ölberg als Erste Lage, maar het filetstuk (Ölberg-Hart) staat al jaren bij VDP gecatalogeerd als
Grosse Lage. De bodemsamenstelling is te vergelijken met de Königsbacher Idig (kalkrijk, mergel), maar het perceel ligt iets hoger. Daardoor is de stijl een en al
finesse met een schitterend spel tussen fijn fruit en zuren. Eerder een ballerina.
Hoogte: 180-210 m • Bodem: Kalkmergel, gekleurde zandsteen, “terra fusca” (bruine leem met kalk)

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Verfijnde visgerechten, schaaldieren, wit vlees, meditatiewijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, KÖNIGSBACHER ÖLBERG-HART, VDP.GG - €62.40

(SKU: DCHRSOLBGG21)

De upgrade van de Neustadt Vogelsang is niet de enige wijziging bij Christmann. Zo koos Christmann ervoor de Ruppertsberger Reiterpfad-Hofstück niet meer als
Grosses Gewächs uit te brengen. Deze warme wijngaard brengt nog altijd prachtige wijnen voort, maar past door de uitgesproken sappigheid en jeugdig genot
eerder als een Erste Lage (Premier Cru dus). Daarentegen werden de beste percelen van de Königsbacher Ölberg verzamelt in deze nieuwe Grosses Gewächs,
althans voor Christmann. Velen onder jullie kennen de Königsbacher Ölberg als Erste Lage, maar het filetstuk (Ölberg-Hart) staat al jaren bij VDP gecatalogeerd als
Grosse Lage. De bodemsamenstelling is te vergelijken met de Königsbacher Idig (kalkrijk, mergel), maar het perceel ligt iets hoger. Daardoor is de stijl een en al
finesse met een schitterend spel tussen fijn fruit en zuren. Eerder een ballerina.
Hoogte: 180-210 m • Bodem: Kalkmergel, gekleurde zandsteen, “terra fusca” (bruine leem met kalk)

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Verfijnde visgerechten, schaaldieren, wit vlees, meditatiewijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, NEUSTADTER VOGELSANG, VDP.GG - €65.50

(SKU: DCHRSVOGGG21)

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-konigsbacher-idig-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+K%C3%B6nigsbacher+Idig%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-konigsbacher-idig-vdp-gg-21/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+K%C3%B6nigsbacher+Idig%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-konigsbacher-olberg-hart-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+K%C3%B6nigsbacher+%C3%96lberg-Hart%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-konigsbacher-olberg-hart-vdp-gg-21/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+K%C3%B6nigsbacher+%C3%96lberg-Hart%2C+VDP.GG
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De Neustadter Vogelsang is een nieuwe Grosse Lage. Enkele jaren geleden nam Christmann enkele percelen over in dit hoog gelegen perceel. Hoog betekent in
dit geval tussen 160-260m, en daarmee is de Vogelsang samen met de percelen van Odinstal in Wachenheim de hoogst gelegen wijngaard van de Mittelhaardt. In
het verleden was het er vaak te koel om de druiven optimaal rijp te krijgen. Domeinen zoals Weingut Weegmüller hebben daarom vroeger hun percelen daar
afgestoten. Door de klimaatopwarming is de Vogelsang echter een topwijngaard geworden voor grote Riesling in een koele, minerale en spannende stijl. De
bodem bestaat er uit mosselkalk, en de koele wind die ’s avonds en ’s nachts uit het Pfälzer Wald neerdaalt zorgt voor behoud van zuren. Na enkele jaren als
“Ortswein” acht Christmann met jaargang 2020 de tijd rijp voor promotie naar “Grosse Lage”, met als gevolg dat we deze verbluffende Grosses Gewächs voor de
eerste keer kunnen aanbieden. Messcherp, precies, ellenlang, wit fruit, heerlijke kruidigheid, zo zuiver als kristalhelder bergwater. Een waarlijk grote Riesling met
enorm potentieel.
Hoogte: 160-260 m • Bodem: Mosselkalk

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Verfijnde visgerechten, schaaldieren, wit vlees, meditatiewijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, RUPPERTSBERGER REITERPFAD, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €37.10

(SKU: DCHRSREIEG21)

Ruppertsberg ligt als gemeente naast Deidesheim en valt net buiten de kalkwijngaarden, maar daardoor kenmerkt de bodem zich door geel zand. Ook de
gemiddelde temperatuur ligt er een tik hoger. Daardoor zijn de Rieslings van Ruppertsberg steeds een toonbeeld van geel fruit en sappigheid. Het grootste deel
van de Reiterpfad valt onder erste Lage (Premier Cru), maar Christmann heeft ook percelen in het "Gewann" Hofstück.  Sinds jaargang 2020 is er echter beslist bij
Christmann om één blend te maken van hun beste wijngaarden in de Reiterpfad en dit onder de noemer van erstes Gewächs, een droge wijn uit een erste Lage
(Premier Cru). Aan de knappe stijl van de wijn is niets gewijzigd. Van in de jeugd zal je aroma’s van mirabel, abrikoos en ananas terugvinden, en dit naast de mooie
minerale ondertonen. Hoewel dit een vollere Rieslingstijl is, blijft elegantie primeren.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, krab, kreeft
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, RUPPERTSBERGER REITERPFAD, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €34.10

(SKU: DCHRSREIEG20)

Ruppertsberg ligt als gemeente naast Deidesheim en valt net buiten de kalkwijngaarden, maar daardoor kenmerkt de bodem zich door geel zand. Ook de
gemiddelde temperatuur ligt er een tik hoger. Daardoor zijn de Rieslings van Ruppertsberg steeds een toonbeeld van geel fruit en sappigheid. Het grootste deel
van de Reiterpfad valt onder erste Lage (Premier Cru), maar Christmann heeft ook percelen in het "Gewann" Hofstück. Met jaargang 2020 is er echter beslist bij
Christmann om één blend te maken van hun beste wijngaarden in de Reiterpfad en dit onder de noemer van erstes Gewächs, een droge wijn uit een erste Lage
(Premier Cru). Aan de knappe stijl van de wijn is niets gewijzigd. Van in de jeugd zal je aroma’s van mirabel, abrikoos en ananas terugvinden, en dit naast de mooie
minerale ondertonen. Hoewel dit een vollere Rieslingstijl is, blijgt elegantie primeren.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, krab, kreeft
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, RUPPERTSBERGER REITERPFAD, VDP.GG - €56.00

(SKU: DCHRSREIGG18)

Ruppertsberg ligt als gemeente naast Deidesheim en valt net buiten de kalkwijngaarden, maar daardoor kenmerkt de bodem zich door geel en rood zand. Ook de
gemiddelde temperatuur ligt er een tik hoger. Daardoor zijn de Rieslings van Ruppertsberg steeds een toonbeeld van geel fruit en sappigheid. Het grootste deel
van de Reiterpfad valt onder erste Lage (Premier Cru), deze Hofstück is één van de allerbeste onderdelen van de Reiterpfad en wordt terecht als een grosse Lage
(Grand Cru) gecatalogeerd. Van in de jeugd zal je aroma’s van mirabel, abrikoos en ananas terugvinden, en dit naast de mooie minerale ondertonen. Hoewel dit
een vollere Rieslingstijl is, primeert elegantie.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, krab, kreeft
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-neustadter-vogelsang-vdp-gg-21/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Neustadter+Vogelsang%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-ruppertsberger-reiterpfad-vdp-erstes-gewachs-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Ruppertsberger+Reiterpfad%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-ruppertsberger-reiterpfad-vdp-erstes-gewachs/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Ruppertsberger+Reiterpfad%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-ruppertsberger-reiterpfad-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Ruppertsberger+Reiterpfad%2C+VDP.GG
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RIESLING, RUPPERTSBERGER REITERPFAD, VDP.GG - €56.00

(SKU: DCHRSREIGG19)

Ruppertsberg ligt als gemeente naast Deidesheim en valt net buiten de kalkwijngaarden, maar daardoor kenmerkt de bodem zich door geel en rood zand. Ook de
gemiddelde temperatuur ligt er een tik hoger. Daardoor zijn de Rieslings van Ruppertsberg steeds een toonbeeld van geel fruit en sappigheid. Het grootste deel
van de Reiterpfad valt onder erste Lage (Premier Cru), deze Hofstück is één van de allerbeste onderdelen van de Reiterpfad en wordt terecht als een grosse Lage
(Grand Cru) gecatalogeerd. Van in de jeugd zal je aroma’s van mirabel, abrikoos en ananas terugvinden, en dit naast de mooie minerale ondertonen. Hoewel dit
een vollere Rieslingstijl is, primeert elegantie.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, krab, kreeft
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, VDP.GUTSWEIN - €14.21

(SKU: DCHRS20)

Aan de basis herken je een groot wijnbouwer. Deze instapriesling van Christmann is indrukwekkend. “Slechts” 12° en toch intens en rijk. Weinig druiven die
lichtvoetigheid met complexiteit kunnen verenigen, en even weinig domeinen die in staat zijn zo een instap af te leveren. Mooie, pure en strakke stijl.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, Oosters geïnspireerde gerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SPÄTBURGUNDER, AUS DEN LAGEN, VDP.GUTSWEIN - €23.99

(SKU: DCHSPAUS19)

Sinds het voorjaar van 2022 is het assortiment van Christmann ingrijpend veranderd. In plaats van Gutsweine (de instap) en Ortsweine (gemeentewijnen) is er nu
nog maar één wijn naast de perceelselecties, die als Erste en Grosse Lagen worden aangeboden. Omdat Christmann het areaal heeft verkleind en enkel
geklasseerde percelen heeft behouden komt deze nieuwe instapwijn “Aus den Lagen” ook enkel uit hun beste wijngaarden. De druiven werden met de hand
geplukt en spontaan vergist. Dit is veel meer dan een “instapwijn”, dit vertegenwoordigt op prachtige wijze de filosofie van dit topdomeinen. Je zou dit als een
soort “Second Vin” (tweede wijn) kunnen bestempelen, zoals bijvoorbeeld bij bekende Franse domeinen.

Dit is een pracht van een glas! Intens rood fruit, mineraliteit, gerookte cederondertoon en wat mokka. In de mond heerlijk fris en elegant, met wederom rood fruit
(vooral kers). Geen spoortje overrijpheid, knappe zuren, structuur en sappigheid. Fijne finale.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, GIMMELDINGER BIENGARTEN, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €44.30

(SKU: DCHSPBIEEG18)

De krachtige zandsteenbodem, doorweven met klei en kalk, gecombineerd met de koelere en hogere ligging geeft bijzonder veelzijdige wijnen. Niet alleen voor
Riesling, maar ook Spätburgunder kan er alle troefkaarten qua elegantie uitspelen.

In 2018 Sophie een uitzonderlijke Spätburgundercollectie gemaakt. Ook deze erste Lage is top! In de neus een spel tussen het fijne fruit (vooral zwart en rood
bosfruit), heerlijk doorspekt met specerijen. In de mond mooi zacht, en een fijn spanningsveld met de frisheid. Wederom fuit en kruidigheid in een charmante
blend. Een Spätburgunder die nu al piekt, maar gerust ook enkele jaren de kelder in kan.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-ruppertsberger-reiterpfad-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Ruppertsberger+Reiterpfad%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-aus-den-lagen-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+aus+den+Lagen%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-gimmeldinger-biengarten-vdp-erstes-gewachs/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Gimmeldinger+Biengarten%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
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SPÄTBURGUNDER, GIMMELDINGER BIENGARTEN, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €47.30

(SKU: DCHSPBIEEG19)

De krachtige zandsteenbodem, doorweven met klei en kalk, gecombineerd met de koelere en hogere ligging geeft bijzonder veelzijdige wijnen. Niet alleen voor
Riesling, maar ook Spätburgunder kan er alle troefkaarten qua elegantie uitspelen.

In 2018 Sophie een uitzonderlijke Spätburgundercollectie gemaakt. Ook deze erste Lage is top! In de neus een spel tussen het fijne fruit (vooral zwart en rood
bosfruit), heerlijk doorspekt met specerijen. In de mond mooi zacht, en een fijn spanningsveld met de frisheid. Wederom fuit en kruidigheid in een charmante
blend. Een Spätburgunder die nu al piekt, maar gerust ook enkele jaren de kelder in kan.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, KÖNIGSBACHER ÖLBERG, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €36.09

(SKU: DCHSPOLBEG17)

De wijngaard “IDIG” is één van de beste wijngaarden van Duitsland voor Riesling. Door de gunstige ligging als een soort amfitheater rijpen de druiven optimaal.
Maar net naast IDIG ligt Ölberg, en door deze schaduwpositie vergeten we al eens hoe bijzonder Ölberg eigenlijk is. In de Pfalz is echter al lang bekend dat deze
erste Lage (Premier Cru) gerust als een Grand Cru kan worden beschouwd, zoniet als één der beste erste Lage wijngaarden. Ölberg kan genieten van dezelfde
beschutte ligging zoals Idig, en combineert dat aan een bodem van zandsteen en kalk. De ligging garandeert van 's morgens vroeg volop zon, maar in de
namiddag komt geleidelijk schaduw. Vaak komt er dan ook een koude luchtstroom vanuit het dal opsteken.

Ook deze erste Lage is top! Het aroma is een mix van rijpe kers en specerijen (kaneel en kruidnagel). In de mond fluweelzacht, een parade van rijp fruit en kruiden.
Lange, volle finale. Een Spätburgunder die nu al piekt, maar gerust ook enkele jaren de kelder in kan.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, KÖNIGSBACHER ÖLBERG, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €38.10

(SKU: DCHSPOLBEG18)

De wijngaard “IDIG” is één van de beste wijngaarden van Duitsland voor Riesling. Door de gunstige ligging als een soort amfitheater rijpen de druiven optimaal.
Maar net naast IDIG ligt Ölberg, en door deze schaduwpositie vergeten we al eens hoe bijzonder Ölberg eigenlijk is. In de Pfalz is echter al lang bekend dat deze
erste Lage (Premier Cru) gerust als een Grand Cru kan worden beschouwd, zoniet als één der beste erste Lage wijngaarden. Ölberg kan genieten van dezelfde
beschutte ligging zoals Idig, en combineert dat aan een bodem van zandsteen en kalk. De ligging garandeert van 's morgens vroeg volop zon, maar in de
namiddag komt geleidelijk schaduw. Vaak komt er dan ook een koude luchtstroom vanuit het dal opsteken.

Ook deze erste Lage is top! Het aroma is een mix van rijpe kers en specerijen (kaneel en kruidnagel). In de mond fluweelzacht, een parade van rijp fruit en kruiden.
Lange, volle finale. Een Spätburgunder die nu al piekt, maar gerust ook enkele jaren de kelder in kan.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, KÖNIGSBACHER ÖLBERG, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €40.10

(SKU: DCHSPOLBEG19)

De wijngaard “IDIG” is één van de beste wijngaarden van Duitsland voor Riesling. Door de gunstige ligging als een soort amfitheater rijpen de druiven optimaal.
Maar net naast IDIG ligt Ölberg, en door deze schaduwpositie vergeten we al eens hoe bijzonder Ölberg eigenlijk is. In de Pfalz is echter al lang bekend dat deze
erste Lage (Premier Cru) gerust als een Grand Cru kan worden beschouwd, zoniet als één der beste erste Lage wijngaarden. Ölberg kan genieten van dezelfde
beschutte ligging zoals Idig, en combineert dat aan een bodem van zandsteen en kalk. De ligging garandeert van 's morgens vroeg volop zon, maar in de
namiddag komt geleidelijk schaduw. Vaak komt er dan ook een koude luchtstroom vanuit het dal opsteken.

Ook deze erste Lage is top! Het aroma is een mix van rijpe kers en specerijen (kaneel en kruidnagel). In de mond fluweelzacht, een parade van rijp fruit en kruiden.
Lange, volle finale. Een Spätburgunder die nu al piekt, maar gerust ook enkele jaren de kelder in kan.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-gimmeldinger-biengarten-vdp-erstes-gewachs-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Gimmeldinger+Biengarten%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-konigsbacher-olberg-vdp-erstes-gewachs/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+K%C3%B6nigsbacher+%C3%96lberg%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-konigsbacher-olberg-vdp-erstes-gewachs-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+K%C3%B6nigsbacher+%C3%96lberg%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-konigsbacher-olberg-vdp-erstes-gewachs-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+K%C3%B6nigsbacher+%C3%96lberg%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
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Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, VDP.GUTSWEIN - €16.90

(SKU: DCHSP18)

Dit is een pracht van een glas! Intens rood fruit, mineraliteit, gerookte cederondertoon en wat mokka. In de mond heerlijk fris en elegant, met wederom rood fruit
(vooral kers). Geen spoortje overrijpheid, knappe zuren, structuur en sappigheid. Fijne finale.

Wijndomein Christmann
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-vdp-gutswein-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+VDP.Gutswein
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JÜLG

Wat een geweldige kerel is Johannes Jülg. Oersympathiek, bodenständig, getalenteerd en succesvol. Helemaal aan de top van de Pfalz prijkt Weingut Jülg, en dat is
grotendeels te danken aan Johannes. Met steun van zijn familie.

Wie ons gamma een beetje kent, weet dat we uit het noordelijke Pfalzgedeelte enkele toppers in het gamma hebben. De Pfalz is echter een groot gebied -2 de
grootste wijnregio van Duitsland- en uiteraard zijn hier opmerkelijke regionale verschillen. De zuidelijke Pfalz (Südpfalz) is koeler en vochtiger dan het noordelijke
gedeelte (Mittelhaardt). In het Pfälzer Wald zijn meer openingen waardoor koelere en vochtigere westenwind wat meer vrij spel hebben. De wijngaarden liggen hier
ook wat hoger. Dat hoeft in deze tijden van klimaatopwarming geen nadeel te zijn. Integendeel. De wijnen van de beste wijngaarden van de zuidelijke Pfalz tonen
precisie, koelte, mineraliteit.

Met Weingut Jülg zitten we helemaal in het zuiden van de Pfalz. Zuidelijker kan echt niet, de helft van de wijngaarden van dit domein ligt zelfs in Frankrijk. Maar het is
toegelaten om deze wijnen als “Pfalz” op de markt te brengen. Vandaag is deze grensoverschrijdende wijnbouw geen probleem, maar voor het verdrag van Schengen
moest vader Jülg er bijvoorbeeld wel steeds aan denken zijn paspoort in de tractor mee te nemen, en waren grenscontroles een normaal gegeven.

Oskar Jülg startte in 1961 met zijn wijndomein, eveneens en koos resoluut voor droge wijnen. In die tijd stond dat haaks op de heersende productie van zoete wijnen. En
hij haalde zijn stokken in de Elzas, en plantte zo Franse klonen van Weissburgunder aan, en later ook Spätburgunder. Hij had zelfs Chardonnay staan op zijn percelen
net over de grens in Frankrijk, maar verkocht die als Weissburgunder. Chardonnay was niet toegelaten in die tijd. Zijn keuze voor droge kwaliteitswijn maakte verkoop
niet makkelijk, hij combineerde het domein met een Weinstube.

Weingut Jülg is pas echt doorgebroken toen Johannes Jülg in 2010 zijn vader Werner vervoegde en de kwaliteit een serieuze boost gaf. Na zijn wijnbouwstudies volgde
hij stage bij gerenommeerde bedrijven aan de Mosel, Ahr, Pfalz en Bourgogne. Zijn credo is duidelijk: met harde arbeid in de wijngaard, en zo min mogelijk
kelderinterventie de mooist mogelijke wijnen op de markt brengen, waardoor ook de terroirverschillen van zijn wijngaarden worden aangetoond. Zandsteen, kalk, klei
en loess wisselen elkaar af. Alles is manuele pluk, en in de kelder wordt modern-traditioneel gewerkt. Het resultaat is daar en Johannes wordt thans gerekend bij de
grote talenten van zijn generatie. De belangrijkste Duitse wijngids Gault-Millau is duidelijk: “Das ist Klasse, das hat Stil!”. De pronktstukken van Johannes zijn zonder
twijfel zijn Burgunders: Spätburgunder, Weissburgunder en Chardonnay. Maar ook Riesling, Sauvignon Blanc en bijvoorbeeld Scheurebe beheerst hij. Sinds de jaren
1980 hebben ze ook een eigen Sektproductie. De productie van de bijna 50.000 flessen Sekt die hier jaarlijks worden geproduceerd gebeurt volledig binnen het
domein.

Tot slot een woordje over de zussen Weegmüller. Hun leuze is “bei Weegmüller trifft sich die Welt”, en het is inderdaad bij hen dat we ooit de eerste wijn van Johannes
hebben geproefd. De openheid van Gaby en Steffi Weegmüller naar collega’s toe is een voorbeeld voor vele andere domeinen. Op elke evenement dat ze organiseren
betrekken ze bevriende domeinen. Toen we onze goedkeuring over de wijn van Johannes uitten, zagen we trouwens de nodige trots in Steffi haar ogen. Johannes is
één van de vele jonge wijnbouwers die Steffi in haar lange carrière heeft opgeleid. Stefanie heeft intussen haar Weingut Weegmüller verkocht, haar wijnerfenis zal nog
lang nazinderen.

In maart 2021 kwam de erkenning voor het talent van Johannes Jülg: Weingut Jülg werd opgenomen bij VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter).

Vinum Weinguide 2022: Weingut des Jahres in Pfalz

CHARDONNAY, RECHTENBACHER PFARRWINGERT, VDP.ERSTE LAGE - €33.40

(SKU: DJUCHPFA21)

Omwille van de opname bij VDP in 2021 is het gamma van Jülg door elkaar geschud. Deze Schweigener Pfarrwingert Chardonnay is nieuw, en één van de wijnen
waar we van Johannes het meest hebben naar uitgekeken. Ook bij de eerste vooorstelling van deze wijn aan het publiek en de pers was er alleen maar lof. Deze
wijn is helemaal hoe Johannes zijn witte wijn zit: enorme focus, structuur, spanning, kracht zonder vet en gelaagdheid. In de neus gaat het fijne fruit samen met
vuursteen en zachte gerookte tonen. De smaak toont veel precisie, met gedoseerde kracht, prachtig verweven hout en veel lengte. In de stijl van knappe witte
Bourgogne. Fantastische wijn!

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Gegrilde) vis, krab, kreeft, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

CHARDONNAY, SCHWEIGENER, VDP.ORTSWEIN - €22.09

(SKU: DJUCHSCH21)

Een Chardonnay die zowel fijn fruit (perzik, limoenzeste), mineraliteit en zachte gerookte tonen geeft. Mooie, gedoseerde kracht in de mond, met accenten van
noten en tabak. Een schitterende aciditeit houdt alles perfect in balans. Knap glas, ideaal even in de karaf naar lucht laten happen. Met wijnen zoals dit bewijst
Johannes zijn talent voor het maken van wijnen in een schitterende Bourgondische stijl. Mineraal, puristisch en precies. Zo kan je deze wijn het best omschrijven.
De stokken staan 50% in Frankrijk, 50% in Duitsland.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Gegrilde) vis, krab, kreeft, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

FRÜHBURGUNDER, RÉSERVE - €23.50

(SKU: DJUFBRES16)

Johannes Jülg staat aan de poort van de allergrootste Duitse talenten te kloppen. Deze "Grenzgänger" -de helft van de wijngaarden ligt in de Elzas- excelleert niet
alleen in wit. Voor rood heeft Johannes nu al de reputatie bij de besten in de Pfalz te horen. Zijn fijnzinnige stuctuurstijl vraagt even tijd in de karaf en/of in de fles,
maar het zijn wijnen met diepte én elegantie. Helemaal trots zijn we op 'onze' eigen Frühburgunder RESERVE. We kochten de totale productie van 600fl.

Deze Frühburgunder mag echt nog enkele jaren de kelder in, maar het prachtige potentieel proef je zo! Dit is een Frühburgunder in een zeer Bourgondische stijl:
op structuur, met prachtig fijn fruit. Een wijn die nog enkele jaren de tijd nodig heeft om te ontwikkelen, maar nu al indruk maakt door zijn gelaagdheid.

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-rechtenbacher-pfarrwingert-vdp-erste-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Rechtenbacher+Pfarrwingert%2C+VDP.Erste+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-schweigener-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Schweigener%2C+VDP.Ortswein
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Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Frühburgunder
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, gevogelte
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

FRÜHBURGUNDER, RÉSERVE - €25.10

(SKU: DJUFBRES17)

Johannes Jülg staat aan de poort van de allergrootste Duitse talenten te kloppen. Deze "Grenzgänger" -de helft van de wijngaarden ligt in de Elzas- excelleert niet
alleen in wit. Voor rood heeft Johannes nu al de reputatie bij de besten in de Pfalz te horen. Zijn fijnzinnige stuctuurstijl vraagt even tijd in de karaf en/of in de fles,
maar het zijn wijnen met diepte én elegantie. Helemaal trots zijn we op 'onze' eigen Frühburgunder RESERVE. We kochten de totale productie van 600fl.

Deze Frühburgunder mag echt nog enkele jaren de kelder in, maar het prachtige potentieel proef je zo! Dit is een Frühburgunder in een zeer Bourgondische stijl:
op structuur, met prachtig fijn fruit. Een wijn die nog enkele jaren de tijd nodig heeft om te ontwikkelen, maar nu al indruk maakt door zijn gelaagdheid.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Frühburgunder
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, gevogelte
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

RIESLING, VOM KALK, VDP.GUTSWEIN - €12.29

(SKU: DJURSKAL21)

Een dijk van een instapriesling! De neus spat van de frisse accenten: limoen, witte perzik, appel, bloesems,... Het spel van frisheid gaat zondermeer door in de
smaak, duidelijke minerale accenten ook en een opvallende lengte voor een instapwijn. Knap staaltje Riesling en een visitekaartje um "u" tegen te zeggen!

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visgerechten, verse kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SPÄTBURGUNDER VOM KALK - €14.21

(SKU: DJUSPKAL20)

Johannes Jülg staat aan de poort van de allergrootste Duitse talenten te kloppen. Deze "Grenzgänger" -de helft van de wijngaarden ligt in de Elzas- excelleert niet
alleen in wit. Voor rood heeft Johannes nu al de reputatie bij de besten in de Pfalz te horen. Zijn fijnzinnige stuctuurstijl vraagt even tijd in de karaf en/of in de fles,
maar het zijn wijnen met diepte én elegantie.

Deze instap Spätburgunder van Johannes is al meteen een knap visitekaartje. Heel mooi fruit (vooral rood fruit, maar ook tikkeltje braam), gekoppeld aan fijne
geroosterde tonen. Mooie structuur in de mond, fijn omweven door fruit en zacht gerookte tonen.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Charcuterie, gevogelte
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, SCHWEIGENER, VDP.ORTSWEIN - €24.60

(SKU: DJUSPSCH20)

De Spätburgunder Schweigen heeft intense aroma's van rood en donker bessenfruit: vooral kersen, zwarte bessen, bramen en bosbessen. De gecombineerd met
een elegante kruidigheid en subtiele geroosterde aroma's. Gedragen door een koele mineraliteit die de kalkachtige terroir weerspiegelt. Kracht, maar toch veel
finesse met een hoge complexiteit. Ook hier toont Johannes zijn groot talent.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir

https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder-reserve/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder%2C+R%C3%A9serve
https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder-reserve-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder%2C+R%C3%A9serve
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-vom-kalk-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+vom+Kalk%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-vom-kalk/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder+vom+Kalk
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Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, Rood vlees (lam), zachte kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, SONNENBERG KB (KAMMERBERG) - €49.69

(SKU: DJUSPKB19)

Johannes Jülg staat aan de poort van de allergrootste Duitse talenten te kloppen. Deze "Grenzgänger" -de helft van de wijngaarden ligt in de Elzas- excelleert niet
alleen in wit. Voor rood heeft Johannes nu al de reputatie bij de besten in de Pfalz te horen. Zijn fijnzinnige structuurstijl vraagt even tijd in de karaf en/of in de fles,
maar het zijn wijnen met diepte én elegantie.

"KB" staat voor Kammerberg, een perceel net over de grens in Frankrijk. De wetgeving laat niet toe namen van Franse percelen op Duitse etiketten te vermelden.
De Kammerberg ligt direct boven Wissembourg en helt naar het zuiden. Sinds 1971 is de Kammerberg opgenomen bij de grote Sonnenberg, maar dit Gewann
(lieu-dit) Kammerberg is één van de beste. Het is een warme, erg kalkrijke plek waar Spätburgunders vandaan komen met veel structuur en intens bessenfruit.
Grote lengte en veel 'druk'. Eén van de grote Spätburgunders van Duitsland.

Weingut Jülg werd door Meininger bekroond met de beste rode wijncollectie van Duitsland, jaargang 2019! Deze wijn kreeg 94/100.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, fijne vleesbereidingen, pluimwild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, SONNENBERG KT (KOSTERT) - €46.00

(SKU: DJUSPKT19)

Johannes Jülg staat aan de poort van de allergrootste Duitse talenten te kloppen. Deze "Grenzgänger" -de helft van de wijngaarden ligt in de Elzas- excelleert niet
alleen in wit. Voor rood heeft Johannes nu al de reputatie bij de besten in de Pfalz te horen. Zijn fijnzinnige structuurstijl vraagt even tijd in de karaf en/of in de fles,
maar het zijn wijnen met diepte én elegantie.

"KT" staat voor Kostert, een perceel net over de grens in Frankrijk. De wetgeving laat niet toe namen van Franse percelen op Duitse etiketten te vermelden. Het
Gewann (lieu-dit) Kostert ligt in de grote Sonnenberg onmiddellijk naast de Kammerberg (KB). De naam gaat terug naar de Joodse wijnhandelaren die tot het
nationaalsocialisme een belangrijke functie hadden in de Duitse wijnwereld. Kostert is afgeleid van 'kosher'. Deze zuidgerichte wijngaard, met een diepe kalkrijke
bodem geeft de meest puristische stijl van de 3 perceelselecties. In de neus primeert prachtige kers, kruidigheid, den en fijn hout. De mond toont kracht, veel fijne
structuur en prachtige tannines. Een zekere aardsheid ook. Een wijn die blijft boeien.

Weingut Jülg werd door Meininger bekroond met de beste rode wijncollectie van Duitsland, jaargang 2019! Deze wijn kreeg 93/100.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, fijne vleesbereidingen, pluimwild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, SONNENBERG KT, VDP.GG - €52.30

(SKU: DJUSPKTGG20)

Johannes Jülg staat aan de poort van de allergrootste Duitse talenten te kloppen. Deze "Grenzgänger" -de helft van de wijngaarden ligt in de Elzas- excelleert niet
alleen in wit. Voor rood heeft Johannes nu al de reputatie bij de besten in de Pfalz te horen. Zijn fijnzinnige structuurstijl vraagt even tijd in de karaf en/of in de fles,
maar het zijn wijnen met diepte én elegantie.

"KT" staat voor Kostert, een perceel net over de grens in Frankrijk. De wetgeving laat niet toe namen van Franse percelen op Duitse etiketten te vermelden. Het
Gewann (lieu-dit) Kostert ligt in de grote Sonnenberg onmiddellijk naast de Kammerberg (KB). De naam gaat terug naar de Joodse wijnhandelaren die tot het
nationaalsocialisme een belangrijke functie hadden in de Duitse wijnwereld. Kostert is afgeleid van 'kosher'. Deze zuidgerichte wijngaard, met een diepe kalkrijke
bodem geeft de meest puristische stijl van de 3 perceelselecties. In de neus primeert prachtige kers, kruidigheid, den en fijn hout. De mond toont kracht, veel fijne
structuur en prachtige tannines. Een zekere aardsheid ook. Een wijn die blijft boeien.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, fijne vleesbereidingen, pluimwild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-schweigener-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Schweigener%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-sonnenberg-kb-kammerberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Sonnenberg+KB+%28Kammerberg%29
https://vinikusenlazarus.be/product/spatbrugunder-sonnenberg-kt-kostert/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Sonnenberg+KT+%28Kostert%29
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-sonnenberg-kt-20/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Sonnenberg+KT%2C+VDP.GG
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SPÄTBURGUNDER, SONNENBERG WB (WORMBERG) - €38.50

(SKU: DJUSPWB19)

Johannes Jülg staat aan de poort van de allergrootste Duitse talenten te kloppen. Deze "Grenzgänger" -de helft van de wijngaarden ligt in de Elzas- excelleert niet
alleen in wit. Voor rood heeft Johannes nu al de reputatie bij de besten in de Pfalz te horen. Zijn fijnzinnige structuurstijl vraagt even tijd in de karaf en/of in de fles,
maar het zijn wijnen met diepte én elegantie.

"WB" staat voor Wormberg, een perceel net over de grens in Frankrijk. De wetgeving laat niet toe namen van Franse percelen op Duitse etiketten te vermelden.
De wijn laat zich door de bureaucratie niet ontmoedigen, want dit is een grandioze Spätburgunder. Intense wijn, met fijne houttonen, rijp bessenfruit (blauwe bes)
en peperig. Veel structuur in de mond, prachtige, fijne tannine en heerlijk, puur fruit. Heel gelaagd, complex en ellenlange afdronk. Een van de grote
Spätburgunders uit Duitsland.

Weingut Jülg werd door Meininger bekroond met de beste rode wijncollectie van Duitsland, jaargang 2019! Deze wijn kreeg 94/100.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, fijne vleesbereidingen, pluimwild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, SONNENBERG WB (WORMBERG), VDP.ERSTE LAGE - €38.50

(SKU: DJUSPWB20)

Johannes Jülg staat aan de poort van de allergrootste Duitse talenten te kloppen. Deze "Grenzgänger" -de helft van de wijngaarden ligt in de Elzas- excelleert niet
alleen in wit. Voor rood heeft Johannes nu al de reputatie bij de besten in de Pfalz te horen. Zijn fijnzinnige structuurstijl vraagt even tijd in de karaf en/of in de fles,
maar het zijn wijnen met diepte én elegantie.

"WB" staat voor Wormberg, een perceel net over de grens in Frankrijk. De wetgeving laat niet toe namen van Franse percelen op Duitse etiketten te vermelden.
De wijn laat zich door de bureaucratie niet ontmoedigen, want dit is een grandioze Spätburgunder. Intense wijn, met fijne houttonen, rijp bessenfruit (blauwe bes)
en peperig. Veel structuur in de mond, prachtige, fijne tannine en heerlijk, puur fruit. Heel gelaagd, complex en ellenlange afdronk. Een van de grote
Spätburgunders uit Duitsland.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, fijne vleesbereidingen, pluimwild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER, SCHWEIGENER, VDP.ORTSWEIN - €20.80

(SKU: DJUWBSCH21)

Dit is een werkelijk fantastische Weissburgunder. Schitterende aroma's van rijpe appel, perzik, kruisbes, meloen en vuursteen. In de smaak zowel frisheid als
vulling, het subtiele hout is perfect verweven. Alles gaat zo mooi hand in hand. Een lange, volledig evenwichtige finale. Vakwerk en topglas! Lage rendementen,
manuele pluk en spontane gisting staan aan de basis van deze Ortswein. 8 maanden rijping sur lie, deels op inox, deels op hout.

De grensoverschrijdende (letterlijk) kalkwijngaard Schweigener Sonnenberg heeft zich al bewezen als ideale bakermat voor Burgunderrassen. 30% van de druiven
komt uit het Franse deel, 70% uit het Duitse deel van de Sonnenberg.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, wit vlees, asperges, risotto, (gerookte) vis, frisse kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER, SONNENBERG, VDP.GG - €46.00

(SKU: DJUWBSONGG21)

Deze Weissburgunder bevat werkelijk alles om je ervan te overtuigen dat Pinot Blanc ook grote wijnen kan geven, want hier verenigt finesse en precisie zich met
mineraliteit en complexiteit. De geweldige vuursteentoon en de krijtachtige structuur in de mond tekenen deze wijn, maar er is veel meer. Dit is eigenlijk een op
en top grote Bourgogne, maar dan van Duitse makelij én van Pinot Blanc. Geen spoortje vet, wel een ellenlange, gelaagde afdronk met enorme grip. Groots!

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, schaaldieren, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-sonnenberg-wb-wormberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Sonnenberg+WB+%28Wormberg%29
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-sonnenberg-wb-wormberg-vdp-erste-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Sonnenberg+WB+%28Wormberg%29%2C+VDP.Erste+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-schweigener-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Schweigener%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-sonnenberg-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Sonnenberg%2C+VDP.GG
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Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER, VOM KALK, VDP.GUTSWEIN - €12.90

(SKU: DJUWBKAL21)

Noem Weissburgunder gerust een zeer onderschatte druif. Onze overtuiging is dat in handen van de juiste wijnbouwer deze druif moeiteloos de concurrentie met
Chardonnay aankan. In Duitsland zijn de resultaten met Weissburgunder vaak verbluffend. Ook in handen van Johannes Jülg is dit een hartendief: verse peer, tikje
pompelmoes en limoen. Hele frisse versie van deze druif, en met net dat puntje rondeur om er een gastronomische allrounder van te maken. Sinds jaargang 2021
krijgt deze 'instap' van Jülg een upgrade: een deel van de wijn verbleef in hout en Johannes selecteerde extra kalkrijke percelen om nog meer finesse en fijne
structuur te tonen.

Wijndomein Jülg
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Visgerechten, hartige taarten, wit vlees, mosselen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-vom-kalk-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+vom+Kalk%2C+VDP.Gutswein
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VON WINNING

In 1848 werd het domein gebouwd en de naam werd Dr. Deinhard. Nadien kwam Dr. Andreas Deinhard aan het roer, die mede-oprichter was van VDP (Verband
deutscher Prädikatsweingüter), de vereniging waarvan de leden zich nog altijd strenge kwaliteitsnormen opleggen. Na Andreas Deinhard werd het schoonzoon
Leopold von Winning, onder wiens bewind het domein „Von Winning’sches Edelweingut“ heette. Hij was iemand die extreem kwaliteitsgericht was en schreef in 1907
een streng charter waaraan het domein moest voldoen.

Eind de jaren 1990 had een rijke Duitser, Achim Niederberger, de droom om die 3 domeinen terug te bezitten. Nadat hij Bassermann-Jordan in 2002 kocht en er
meteen een toprestaurant en luxe-hotel in plaatste, volgde in 2005 Reichsrat von Buhl. Indrukwekkend is wat Achim Niedereberger met Weingut Dr. Deinhard heeft
verwezenlijkt. In 2007 kocht hij dit domein dat degelijke maar geen grootste wijnen maakte, en doopte het om tot Weingut von Winning.

Een ambitieus team werd samengesteld onder leiding van Stephan Attmann, wijngaarden werden gesaneerd en een nieuwe kelder gebouwd met toen een
controversiële keuze voor (relatief nieuw) houtgebruik voor riesling. Op het domein kwam een schitterende bistro (Leopold) en ernaast werd het luxe hotel Kaisergarten
gebouwd. Achim Niederberger bracht drie domeinen, die ooit een geheel vormde, terug samen, maar liet ze hun zelfstandigheid bewaren. En dit met oog voor
kwaliteit en prestige. Elk domein werkt met een eigen team en zijn zo in zekere zin ook concurrenten van elkaar. Achim Niederberger overleed op 25 juli 2013. Hij was
slechts 56 jaar oud. Zijn werk wordt verdergezet voor zijn echtgenote, Jana Seeger.

Dr. Deinhard had de reputatie een subtopper te zijn, en daarmee was Niederberger niet tevreden. Met Stephan Attmann als bedrijfsleider van Dr. Deinhard werd het
domein omgedoopt tot von Winning, en werd drastisch in de manier van werken ingegrepen zowel in wijngaard als kelder. Vandaag heeft von Winning een streng
charter, met als enige doel het allerhoogste in Duitsland te bereiken. Daarin zijn ze na enkele jaren al geslaagd, bewijs daarvan topnoteringen in Gault-Millau, Falstaff,
etc. Naast de kwaliteit wordt ook de wel heel eigen stijl geroemd. Deze wijnen zijn geen copy paste van andere toppers, ze blinken uit in persoonlijkheid.

Hun charter:

Biologisch werken in de wijngaard, geen gebruik van kopersulfaat (het gebruik ervan is gangbaar in biowijnbouw, maar bij von Winning is er geen sprake
van)
De plantdensiteit in de wijngaarden naar 9500 stokken/ha brengen. Deze hogere plantdensiteit zorgt voor meer concurrentie tussen de stokken, zodat de
wortels dieper in de bodem moeten gaan.
Traditionele methoden in wijngaard en kelder
Gisting in houten foeders van verschillende grootte
Spontane gisting, lagering sur lie tot voor de botteling
Pompen en filteren vermijden

De basis van de kracht van dit domein zit hem in het groot aandeel wijngaarden in toppercelen. In legendarische wijngaarden zoals Pechstein, Kirchenstük en
Ungeheuer bezitten ze flink wat oppervlakte. Dit gecombineerd met een onwaarschijnlijke drang naar perfectionisme. Het resultaat zijn Rieslings die bij het beste
horen wat in Duitsland wordt gemaakt.

Von Winning loont de moeite om te bezoeken, het is een statig domein dat heel duidelijk hun kwaliteitsfilosofie uitstraalt. De honger stillen kan in restaurant Leopold,
een schitterende brasserie in een knap kader. Het domein omvat thans 45 ha en bestaat voor 80% uit Riesling. Daarnaast staat er Sauvignon Blanc, Weissburgunder,
Chardonnay, Grauburgunder, Muskateller, Gewürztraminer, Scheurebe en Spätburgunder.

RIESLING, DEIDESHEIMER KALKOFEN, VDP.GG - €36.51

(SKU: DVWRSKALGG15)

Kalkofen (Deidesheim) is nog zo een topwijngaard waar von Winning een aantal percelen in bezit. Kalkofen is zoals de naam al laat vermoeden zeer kalkrijk. Een
miljoenen jaar oud koraalrif, met daarboven verweerde kalk en mergel. De Kalkofen ligt bovendien op een plateau en is volledig ommuurd. De helft van de
stokken van von Winning zijn 60 jaar oud.

Dit is een Grosses Gewächs met zeer duidelijke kalkimpressies, haast zilt. Enorme structuur, met steeds die onderliggende finesse, haast fragiel. Grote lengte, staat
nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Megawijn!

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, DEIDESHEIMER KALKOFEN, VDP.GG - €36.51

(SKU: DVWRSKALGG17)

Kalkofen (Deidesheim) is nog zo een topwijngaard waar von Winning een aantal percelen in bezit. Kalkofen is zoals de naam al laat vermoeden zeer kalkrijk. Een
miljoenen jaar oud koraalrif, met daarboven verweerde kalk en mergel. De Kalkofen ligt bovendien op een plateau en is volledig ommuurd. De helft van de
stokken van von Winning zijn 60 jaar oud.

Dit is een Grosses Gewächs met zeer duidelijke kalkimpressies, haast zilt. Enorme structuur, met steeds die onderliggende finesse, haast fragiel. Grote lengte, staat
nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Megawijn!

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, DEIDESHEIMER KALKOFEN, VDP.GG - €35.50

(SKU: DVWRSKALGG18)

Kalkofen (Deidesheim) is nog zo een topwijngaard waar von Winning een aantal percelen in bezit. Kalkofen is zoals de naam al laat vermoeden zeer kalkrijk. Een
miljoenen jaar oud koraalrif, met daarboven verweerde kalk en mergel. De Kalkofen ligt bovendien op een plateau en is volledig ommuurd. De helft van de
stokken van von Winning zijn 60 jaar oud.

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-deidesheimer-kalkofen-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Deidesheimer+Kalkofen%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-deidesheimer-kalkofen-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Deidesheimer+Kalkofen%2C+VDP.GG
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Dit is een Grosses Gewächs met zeer duidelijke kalkimpressies, haast zilt. Enorme structuur, met steeds die onderliggende finesse, haast fragiel. Grote lengte, staat
nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Megawijn!

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, DEIDESHEIMER KALKOFEN, VDP.GG - €37.50

(SKU: DVWRSKALGG19)

Kalkofen (Deidesheim) is nog zo een topwijngaard waar von Winning een aantal percelen in bezit. Kalkofen is zoals de naam al laat vermoeden zeer kalkrijk. Een
miljoenen jaar oud koraalrif, met daarboven verweerde kalk en mergel. De Kalkofen ligt bovendien op een plateau en is volledig ommuurd. De helft van de
stokken van von Winning zijn 60 jaar oud.

Dit is een Grosses Gewächs met zeer duidelijke kalkimpressies, haast zilt. Enorme structuur, met steeds die onderliggende finesse, haast fragiel. Grote lengte, staat
nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Megawijn!

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, DEIDESHEIMER KALKOFEN, VDP.GG - €37.50

(SKU: DVWRSKALGG20)

Kalkofen (Deidesheim) is nog zo een topwijngaard waar von Winning een aantal percelen in bezit. Kalkofen is zoals de naam al laat vermoeden zeer kalkrijk. Een
miljoenen jaar oud koraalrif, met daarboven verweerde kalk en mergel. De Kalkofen ligt bovendien op een plateau en is volledig ommuurd. De helft van de
stokken van von Winning zijn 60 jaar oud.

Dit is een Grosses Gewächs met zeer duidelijke kalkimpressies, haast zilt. Enorme structuur, met steeds die onderliggende finesse, haast fragiel. Grote lengte, staat
nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Megawijn!

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, DEIDESHEIMER LANGENMORGEN, VDP.GG - €37.50

(SKU: DVWRSLANGG19)

De collectie Grosses Gewächse bij von Winning lijkt eindeloos. Naast de topwijngaarden uit Forst (Ungeheuer, Kirchenstuck, Jesuitengarten en andere Pachsteins)
bezitten ze ook enorm veel grote wijngaarden in hun thuisdorp Deidesheim. Wanneer je de weg achter het domein naar boven gaat kom je voorbij de Grainhübel,
vervolgens de Kalkofen en een beetje verderop als hoogste Grosse Lage van von Winning ligt Langenmorgen. Deze Grosse Lage is evenwel volledig omsloten door
de Paradiesgarten en vormt eigenlijk het filetstuk van de voorgenoemde Erste Lage.

Wat we hier in het glas krijgen is enkel als groots te omschrijven. Het begint al bij de neus waar de rijpe perzik vergezeld van mandarijn je tegemoet komt. In de
verte is ook iets van groene kruiden merkbaar. In de mond neemt de mineraliteit en het frisse fruit de bovenhand met tonen van Granny smith, hazelnoot en de
fijnste citrus. De afdronk heeft voldoende beet en gaat enorm lang door. Een wijn die nu al kan genoten worden maar nog vele jaren voor de boeg heeft.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, DEIDESHEIMER LANGENMORGEN, VDP.GG - €37.50

(SKU: DVWRSLANGG20)

De collectie Grosses Gewächse bij von Winning lijkt eindeloos. Naast de topwijngaarden uit Forst (Ungeheuer, Kirchenstuck, Jesuitengarten en andere Pachsteins)
bezitten ze ook enorm veel grote wijngaarden in hun thuisdorp Deidesheim. Wanneer je de weg achter het domein naar boven gaat kom je voorbij de Grainhübel,

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-deidesheimer-kalkofen-vdp-gg-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Deidesheimer+Kalkofen%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-deidesheimer-kalkofen-vdp-gg-4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Deidesheimer+Kalkofen%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-deidesheimer-kalkofen-vdp-gg-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Deidesheimer+Kalkofen%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-deidesheimer-langenmorgen-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Deidesheimer+Langenmorgen%2C+VDP.GG
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vervolgens de Kalkofen en een beetje verderop als hoogste Grosse Lage van von Winning ligt Langenmorgen. Deze Grosse Lage is evenwel volledig omsloten door
de Paradiesgarten en vormt eigenlijk het filetstuk van de voorgenoemde Erste Lage.

Wat we hier in het glas krijgen is enkel als groots te omschrijven. Het begint al bij de neus waar de rijpe perzik vergezeld van mandarijn je tegemoet komt. In de
verte is ook iets van groene kruiden merkbaar. In de mond neemt de mineraliteit en het frisse fruit de bovenhand met tonen van Granny smith, hazelnoot en de
fijnste citrus. De afdronk heeft voldoende beet en gaat enorm lang door. Een wijn die nu al kan genoten worden maar nog vele jaren voor de boeg heeft.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, DEIDESHEIMER MÄUSHÖHLE, VDP.ERSTE LAGE - €18.30

(SKU: DVWRSMAUEL20)

De Mäushöhle ligt beschermd in een klein dal dat vertrekt vanuit het Pfälzer Wald. De bodem bestaat uit loess, gekleurde zandsteen en een humusrijke
bovenlaag. In dit kleine dal wordt een constante luchttoevoer vanuit het woud verzorgd, wat 2 voordelen heeft. Enerzijds blijven de druiven gezond
(schimmelvorming wordt zo beperkt), en omdat deze wind eerder koel is worden zuren behouden. Je zou op dit type bodem eerder een rijke Rieslingstijl
verwachten. Rieslings van de Mäushöhle zijn daarentegen eerder fijn, fris en gestoeld op wit fruit. Met percelen tussen 125m en 200m is er een aanzienlijk
hoogteverschil.

De naam van de wijngaard werd als vernoemd in 1208, als “Musehelde”. Daarmee is het de oudste officiële wijngaardnaam van Duitsland. De naam verwijst
trouwens niet naar muizen, maar naar een familienaam.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, schaaldieren, wit vlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, DRACHE, VDP.GUTSWEIN - €11.60

(SKU: DVWRSDRA21)

Von Winning blijft ons verrassen met telkens weer enorm sterke en knappe wijnen. Naast de alom gekende WinWin-riesling wordt er bij hen nog een
instapriesling gemaakt, De Drache. Er zijn echter enkele fundamentele verschillen tussen deze twee wijnen. Zo zijn de druiven voor deze Drache hoofdzakelijk
afkomstig uit de leger gelegen wijngaarden van Forst en Deidesheim, terwijl de WinWin voornamelijk uit de wijngaarden rondom Deidesheim en Ruppertsberg
komt. Nog een ander groot verschil is de opvoeding van beide wijnen, deze Drache wordt volledig opgevoed in inox terwijl er bij de WinWin ook deels houten
foeders gebruikt worden. Beide wijnen worden spontaan vergist.

Fijnkruidig, fijne mineraliteit, rijp geel steenfruit zoals perzik en abrikoos, krachtig doch elegant. Duidelijke structuur met diepte en precisie. Dit is een zeer breed
inzetbare wijn met een heel mooie prijs/kwaliteit.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Kruidige (vis)gerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, KÖNIGSBACHER ÖLBERG, VDP.ERSTE LAGE - €23.80

(SKU: DVWRSOLB21)

De Königsbacher Ölberg ook bij von Winning één van hun allerbeste Premier Cru wijnen (erste Lage). De Ölberg ligt naast de legendarische IDIG en kent
eveneens een mix van veel kalk en zandsteen. Daarbij komt nog de beschutte, warme ligging. Dit alles geeft een haast barokke, krachtige Riesling die een enorme
sappigheid combineert met een complexe, frisse, minerale onderbouw. Daarbij nog impressies van sinaaszeste, amandel, limoen en abrikoos. Grote lengte, veel
toekomst!

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-deidesheimer-langenmorgen-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Deidesheimer+Langenmorgen%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-deidesheimer-maushohle-vdp-erste-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Deidesheimer+M%C3%A4ush%C3%B6hle%2C+VDP.Erste+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-drache-vdp-gutswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Drache%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-konigsbacher-olberg-vdp-erste-lage-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+K%C3%B6nigsbacher+%C3%96lberg%2C+VDP.Erste+Lage
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RIESLING, KÖNIGSBACHER ÖLBERG, VDP.ERSTE LAGE 0,375L - €14.70

(SKU: DVWRSOLB20H)

Net zoals bij Christmann geeft de Königsbacher Ölberg ook bij von Winning één van hun allerbeste Premier Cru wijnen (erste Lage). De Ölberg ligt naast de
legendarische IDIG en kent eveneens een mix van veel kalk en zandsteen. Daarbij komt nog de beschutte, warme ligging. Dit alles geeft een haast barokke,
krachtige Riesling die een enorme sappigheid combineert met een complexe, frisse, minerale onderbouw. Daarbij nog impressies van sinaasappelzeste, amandel,
limoen en abrikoos. Grote lengte, veel toekomst!

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, zachte kazen, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, RUPPERSBERGER REITERPFAD, VDP.ERSTE LAGE - €19.50

(SKU: DVWRSREIEL21)

Ruppertsberg beschikt over lichte zandsteenbodems, en dit in combinatie met een warm microklimaat geeft Riesling die steeds van de rijke stijl is, met duidelijk
impressies van geel fruit. De Ruppertsberger Reiterpfad is een topwijngaard uit dit dorp, en is een “voorheuvel” van het Pfälzer Wald en kan je beschouwen als een
zonneterras. Door de steeds lange zoninval behoort dit tot de warmste wijngaarden uit de regio. In feite is dit een “Grosse Lage”, een Grand Cru dus. Bij von
Winning komt dit als “Erste Lage” (Premier Cru) op de markt.

Prachtig glas Riesling! Eigenlijk is dit Grosses Gewächs niveau: een duidelijke diepte en complexiteit. Aroma’s van geel fruit, peper, maar ook floraal. Super sappig
in de mond, met toch heel wat precisie. En vooral zeer lang.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, schaaldieren, wit vlees, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, WIN WIN, VDP.GUTSWEIN - €13.10

(SKU: DVWRSWIN21)

De instapriesling van von Winning is meer dan alleen de basis van het domein. Het begint al in de wijngaard: voor deze wijn worden percelen gebruikt in
Deidesheim en Ruppertsberg. Door de mix van verschillende bodemtypes krijg je een veelzijdige, expressieve Riesling die zowel sappig, mineraal als een tik
exotisch is. Opvallende kracht met een intense structuur. Een open stijl van Riesling die bij de sterkste instaprieslings van een domein in Duitsland mag worden
gerekend.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Kruidige visgerechten, quiche, wit vlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SAUVIGNON BLANC I - €21.60

(SKU: DVWSBI19)

Wanneer je in Duitsland eens een top Sauvignon Blanc zoekt, dan is von Winning één van de weinige namen die zich zonder probleem kan meten met de mooie
internationaal bekende wijnen van dit ras. Voor deze wijn komen vooral kalkrijke percelen uit Deidesheim in aanmerking, waarvan er enkele zelfs beplant zijn met
10.000 stokken/ha. Dat heeft als voordeel dat de wortels snel diep in de kalkrijke bodem hun weg zullen vinden.

In de neus schitterend aroma van sinaaszeste, vlier, groene kruiden, passievrucht en limoen. Geen spoortje van een onrijpe vegetaliteit. Ook in de mond heerlijk
strak, boordevol fruitige nuances, zeste van sinaasappel en een complexe frisheid. Alles perfect in balans, niets in overdaad. Licht fumé kantje, wat een mooie
structuur meegeeft. Meer dan alleen een knap glas Sauvignon.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Sauvignon Blanc
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, gerookte vis, pure visbereidingen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-konigsbacher-olberg-vdp-erste-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+K%C3%B6nigsbacher+%C3%96lberg%2C+VDP.Erste+Lage+0%2C375l
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-ruppersberger-reiterpfad-vdp-erste-lage-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Ruppersberger+Reiterpfad%2C+VDP.Erste+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-win-win-vdp-gutswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Win+Win%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/sauvignon-blanc-i/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sauvignon+Blanc+I
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SAUVIGNON BLANC II - €13.60

(SKU: DVWSBII21)

Wanneer je in Duitsland eens een top Sauvignon Blanc zoekt, dan is von Winning één van de weinige namen die zich zonder probleem kan meten met de mooie
internationaal bekende wijnen van dit ras. Dit is hun instap, en in tegenstelling tot de grote broers (de Sauvignon Blanc I en de Sauvignon Blanc 500) kreeg deze
versie geen splinter hout te zien. In die zin is dit een hele speelse versie. Aroma's van passievrucht, beetje buxus en limoenzeste. Knappe frisheid, goed droog en
een prachtig spel tussen limoen, pompelmoes en exotische ondertonen.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Sauvignon Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, gemarineerde vis, schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SAUVIGNON BLANC, 500 - €41.60

(SKU: DVWSB50018)

Wanneer je in Duitsland eens een top Sauvignon Blanc zoekt, dan is von Winning één van de weinige namen die zich zonder probleem kan meten met de mooie
internationaal bekende wijnen van dit ras. Voor deze wijn komen enkel hoger gelegen percelen uit de Deidesheimer Paradiesgarten en Weinbachhübel in
aanmerking, en dit met een plantdensititeit van 10.000 stokken/ha.

Spontane gisting op 500l vaten. Enkel de best geëvolueerde vaten komen met het label "500" op de markt. Dit is Sauvignon Blanc van een andere wereld. Bij het
allerbeste wat deze druif internationaal kan geven. Enorm diepe mineraliteit, vlier- en kruisbessen, vuursteen, tabak,... Grote precisie in de smaak, haast puur
mineraal sap. Veel lengte en finesse, kan jaren mee. In alle opzichten grote wijn.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Sauvignon Blanc
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, gerookte vis, pure visbereidingen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SAUVIGNON BLANC, IMPÉRIALE - €26.10

(SKU: DVWSBIMP20)

2020 is de vuurdoop van deze geweldige Impériale. Voor deze Sauvignon Blanc worden vaten uitgezocht die eerder een zachtere, filmende wijnstijl geven.
Daarom ook dat dit een mooie aanvulling is op de Sauvignon Blanc I, die eerder een strak en puristisch karakter toont. Een klein deel van de druiven werd op inox
gevinifieerd. We zijn erg onder de indruk van deze eerste jaargang omdat de wijn zowel mineraliteit als exotische expressie verenigt. Maracuja, perzik,
oranjebloesem, maar ook hazelnoot en broodkruim. De smaak toont zich heerlijk sappig, met een parade van exotisch fruit en fijne zuren. Daaronder ligt een zacht
gevoel van hout. Een geheel eigen stijl van Sauvignon Blanc en eens te meer het bewijs dan von Winning één van de beste Duitse domeinen is voor dit druivenras.

Wijndomein von Winning
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Sauvignon Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijkere visgerechten, Oosters, gemarineerde vis
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/sauvignon-blanc-ii-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sauvignon+Blanc+II
https://vinikusenlazarus.be/product/sauvignon-blanc-500-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sauvignon+Blanc%2C+500
https://vinikusenlazarus.be/product/sauvignon-blanc-imperiale/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sauvignon+Blanc%2C+Imp%C3%A9riale
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STEFANIE WEEGMÜLLER-SCHERR

In 2021 verkocht Stefanie Weegmüller-Scherr het domein, na meer dan drie eeuwen familiebezit. 2020 is zo haar laatste jaargang, maar via een kleinschalig project zal
ze verder gaan als wijnmaakster. De zussen Weegmüller zijn vrienden des huizes, en we blijven hun wijnspoor volgen.

Bei Weegmüller trifft sich die Welt. Weinig domeinen staan zo open voor anderen, en de zussen Weegmüller betrekken bij bijna al hun activiteiten collega
wijnbouwers. Doe de test en vraag eender wie in Duitsland, actief in de wijnwereld, of ze de zussen Weegmüller kennen. Wees maar zeker dat het antwoord volmondig
ja zal zijn. Stefanie (Steffi) en haar zus Gaby vertegenwoordigen al het goede en gezellige van de Pfalz, je moet al een ernstig gebrek aan empathie hebben hen niet in
je hart te sluiten. We kenen ze sinds 2004, en er gaat sindsdien geen trimester voorbij waar we niet eens binnenspringen. Voor een babbel bij een koffie, een glas wijn,
of een korte hallo. Hun deur staat altijd open.

Na de Dertigjartige Oorlog trokken de voorouders van Steffi, toen nog Wegmüller met één ‘e’, van Zwitserland naar Duitsland. In een kerkelijk boek staat vermeld dat in
1685 een Weegmüller een wijngaard kocht rond Neustadt. Het barokke huis van het domein, waar nog steeds een nostalgische sfeer heerst, stamt uit 1737. Het is een
van de oudste familiedomeinen in de Pfalz.

Dat een vrouw het domein ging verderzetten was in een gezin met drie dochters misschien de logica zelve, maar in de jaren 1980 was dat geen evidentie. De
wijnwereld was een mannelijk bastion. Een stageplaats voor Steffi krijgen was moeilijk. Uiteindelijk kon ze bij Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan aan
de slag. Dat ze op de wijnbouwschool veruit het enige meisje was, spreekt voor zich. Vanaf 1984 werd Steffi steeds meer verantwoordelijk voor het familiale domein, en
Hans Günter Schwarz, werkzaam op het naburige Weingut Müller-Catoir, werd haar mentor. Al doende leerde ze. In 1988 werd Steffi officieel de eigenares van het
domein, en zus Gaby kwam het team versterken.

Steffi is een vechtster, en ze liet vele collega’s kwalitatief het nazien. En omwille van haar reputatie werd het domein een plek waar leerlingen graag de stiel leerden.
Huidige topwijnbouwers zoals Johannes Jülg, Paul Weltner, Yvonne Libelli en Mathias Apel brachten een deel van hun opleiding hier door. Ze kreeg veel lof en
erkenning voor haar directe, maar rechtvaardige en warme aanpak. Nog altijd heeft ze contact met vele van haar ex-leerlingen. Toen het domein in 2018 het 333-jarig
bestaan vierde, was dat met 33 bevriende domeinen, veelal in handen van wijnbouwers die Steffi heeft opgeleid. Lange tijd was ze ook ondervoorzitster van Vinissama,
een vereniging die vrouwen in de Duitse wijnwereld samenbrengt.

De wijnen van Steffi hebben een eigen stijl. De trend om witte wijnen droog en strak te vinifiëren is iets wat ze niet ondersteunt. Dat puntje restzoet zit in haar wijnen,
die steeds een charmante rijkheid hebben. Maar ze hebben zuren, de balans zit juist. “Op de zware bodems van Haardt passen nu eenmaal geen slanke wijnen”, vindt
Steffi. Maar nooit zijn haar wijnen log of te makkelijk. Ze getuigen van veel inhoud, expressie en vooral veel typiciteit. Het is opmerkelijk hoe haar wijnen kunnen rijpen.
Trinkfluss en balans combineren met complexiteit, daar slaagt Steffi wonderwel in.

Steffi haar paradepaadje is Scheurebe, een diva die veel eisen stelt. Steffi maakt een van de mooiste droge en edelzoete Scheurebe van Duitsland, wat haar de bijnaam
Frau Scheurebe opleverde. Een festijn van vlierbloesem, citroenmelisse en pompelmoes, dartele zuren en fijne exotische ondertonen. Beter wordt Scheurebe niet,
alleen anders.

Steffi is een echt volksmens, en net zoals veel Pfälzerinnen rechtuit, met de voeten op de grond en humoristisch. Je treft haar vaak in een Weinstube waar ze
verbroedert met collega wijnbouwers. Met kinderen die elders hun professionele activiteit hebben gevonden, is er geen opvolging. Steffi heeft daarom beslist het
domein in 2021 te verkopen. Maar ze zei ook altijd dat de toekomst openstaat. Er wacht een nieuw, kleinschalig project rond haar lievelingsdruif Scheurebe. Iets wat we
van nabij zullen volgen. Een grote wijndame, voor de Pfalz én voor Duitsland, die wij graag verder volgen.

RIESLANER AUSLESE, VON 14 ZEILEN - €16.11

(SKU: DWERLAUS20)

Rieslaner is een kruising van Riesling en Silvaner en kan heerlijke restzoete wijnen geven. Net zoals bij Riesling behoud je een flinke dosis frisheid.

Deze wijn is weeral het bewijs dat ze bij Weegmüller deze wijnstijl perfect onder de knie hebben: schitterende aroma’s van mango, passievrucht, rijpe abrikoos,
limoenschil en noga. Lang, vol, intens in de mond, maar virtuoos doorspekt door fantastische zuren. Ellenlange finale, fantastisch!

Wijndomein Weegmüller
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Rieslaner
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, pâté's, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING, ALTE REBEN, HAARDTER HERRENLETTEN - €20.90

(SKU: DWERSARHER18)

De wijngaard Herrenletten bevindt zich in Haardt en geldt als de beste wijngaard van het dorp. Het is hier dat Steffi Weegmüller haar oudste stokken heeft.

In hun aanvangsfase zijn deze wijnen altijd heel gesloten. Pas bij herproeven later valt de klasse op. Dit zijn geen Rieslings die in hun jeugd onmiddellijk
charmeren, maar des te complexer worden bij veroudering. Zonder twijfel hoort dit bij de rijkste en breedste Rieslings die we in ons assortiment hebben. Geduld is
hier wel een schone deugd, want dan krijg je een wijn met een zelden geziene expressie!

Wijndomein Weegmüller
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, ragout van vis en wit vlees, gegrilde vis, kruidige gerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

WEINMANUFAKTUR STEINBOCK, CUVÉE 3 SCHWESTERN - €13.90

(SKU: DWE3SCH21)

Nadat Steffi Weegmüller het eeuwenoude familiedomein heeft verkocht in 2021 -door gebrek aan opvolging- koos ze ervoor om op kleine schaal nog wat wijn te
maken. Enkele perceeltjes werden niet mee verkocht. In de kelder van een goede vriend worden de wijnen gevinifieerd. De drukletters 'W' en 'M' in
WeinManufaktur staan voor de initialen van de familienamen van haar en haar wijnvriend, Steinbock is het gemeenschappelijke sterrenbeeld.

Deze Cuvée 3 Schwestern staat symbool voor de Weegmüller: belang hechtend aan traditie. In deze cuvée zitten de 3 lievelingsdruiven van de zussen Weegmüller.
Scheurebe (Steffi), Grauburgunder (Gaby) en Weissburgunder (Michi). De handschrift van Steffi is duidelijk herkenbaar. Heerlijk aromatisch met pompelmoes,

https://vinikusenlazarus.be/product/rieslaner-auslese-von-14-zeilen-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Rieslaner+Auslese%2C+von+14+Zeilen
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-alte-reben-haardter-herrenletten/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+alte+Reben%2C+Haardter+Herrenletten
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peer, wit steenfruit en een vleugje cassis en vlierbloesem. Rijke smaak, vol en sappig, met mooie zuren. Droog, maar ook niet helemaal, zonder dat het klef
overkomt. Een heerlijk glas bij kaasschotels, uitgesproken Oosterse keuken en pittige salades. Erg originele wijn!

Wijndomein Weegmüller
Land Duitsland
Regio Pfalz
Druivenras Grauburgunder / Pinot Gris, Scheurebe, Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aziatische keuken, currygerechten, allrouder voor kaas, groententaarten, pittige

salades, Indische keuken
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/weinmanufaktur-steinbock-cuvee-3-schwestern/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=WeinManufaktur+Steinbock%2C+Cuv%C3%A9e+3+Schwestern
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RHEINGAU

3.200 ha, het procentueel grootste Riesling gebied van Duitsland
Belangrijkste druivenrassen: 77,6% Riesling, 12,2% Spätburgunder
Belangrijkste bodems: mergel, leisteen, kwartsiet, fyllietleisteen, kalk, loess

EVA FRICKE

De zoektocht naar een domein uit Rheingau bleek geen sinecure. Er was al eens een samenwerking met een domein, maar die verliep eerder stroef. Toen Philipp
Wittmann in 2009 op bezoek was in België liet hij de naam Eva Fricke vallen.

Eva werkte toen nog voor Weingut Leitz, en we waren op slag verliefd en dat enkel door wat in het glas kwam. We hebben Eva de jaren nadien leren kennen als een
bijzondere vrouw, er waren veel gesprekken die niet alleen over wijn gingen. Het tekende ook hoe Eva is: in al wat ze doet zit het verlengde van haar levensvisie, niets is
ondoordacht of vanzelfsprekend. Bezieling, passie en vooral veel gevoel tekenen haar bijzondere talent. We kenden de Rheingau als belangrijke historische locatie en
proefden meermaals grote wijnen, maar op de een of andere manier werden we nog niet echt geraakt.

Eva komt niet uit de Rheingau, zelfs niet uit een wijnbouwersfamilie. Eva Fricke is geboren in Bremen, Noord-Duitsland, en haar beide ouders zijn arts. In Zuid-
Afrika kwam ze voor het eerst in aanraking met wijnmaken. Door een patiënt van haar ouders die voor een bekende wijnhandel werkte kwam ze via Michael Broadbent
bij Chateau Cissac in Haut Medoc. Nadien volgde Schloss Johannisberg waar ze een jaar stage deed, waarna ze zich inschreef aan de wijnbouwuniversiteit van
Geisenheim.  Ze verbleef ook een tijdje op Castello di Verduno in Barolo, maar een echt sleutelmoment was het ontmoeten van Peter Sisseck, eigenaar van Dominio de
Pingus (Ribera del Duero).

Bij toeval ontmoette ze Peter Sisseck boven op de berg en nadat ze samen wijnen hadden geproefd trok ze haar stoute schoenen aan. Of ze hier stage kon doen? Eva
volgde in Geisenheim een basiscursus Spaans en trok na het schoolsemester in 1999 naar Domonio de Pingus. Dat was voor Eva een prachtige tijd. In Geisenheim was
toen alles gericht op wijnmaken in een internationale en technische context, weg van traditie en met al zeker geen biologische wijnbouwprincipes. De studies in
Geisenheim pakten haar niet echt, door het verblijf in Spanje kreeg ze wel de juiste voeling. Peter Sisseck werkte biologisch en hij werd een bron van informatie en
inspiratie. Ze leerde ook de toenmalige bedrijfsleider van Pepper Tree kennen, Chris Cameron, toen een grote naam in de wijnwereld, waar ze ook een stage kon volgen.
Als ze afstudeert kon ze aan de slag bij Tatachilla in McLaren Vale (Australië), in afwachting van haar vertrek trok ze een tweede keer naar Domonio de Pingus. In 2002
was Australië veel moderner en internationaler dan Duitsland met heel wat merkwijnen en fusies die tot steeds grotere bedrijven leidden. Als beginnend wijnmaakster
kon Eva geen troefkaarten op tafel leggen om het visum te verlengen en moest ze terugkeren naar Duitsland. Ze kon aan de slag als assistent-wijnmaakster bij
Weingut JB Becker (Rheingau) waar ze leerde omgaan met grote houten vaten.

Toen Eva daar vertrok vond ze geen werk, ook niet na 40 sollicitatiebrieven. In 2004 wordt ze aangenomen door Johannes Leitz (Weingut Leitz, Rheingau), eerst voor
werk in de wijngaard, later in de wijnkelder omdat ze door haar verblijf in Australië ervaring had met grotere volumes. Weingut Leitz was in die tijd een vooruitstrevend
modern bedrijf met merkwijnen van hoge kwaliteit die internationaal scoorden. Ze wordt de rechterhand van de wijnmaker. Ook al volgt Eva nu niet die weg, ze heeft
veel respect voor Johannes Leitz. Ze heeft er vele zaken geleerd waaronder ondernemerschap.

In 2006 kon ze een klein perceel pachten in de Lorcher Krone, ze wou absoluut een steile wijngaard met leisteen en in haar vrije tijd begint ze aan haar eigen
wijnproductie. Het werd, zoals later zou blijken, het begin van haar levensproject. De eerste oogst was goed voor 600 liter wijn. Ze had niet meer dan twee glazen
bokalen en een tankje van 300 liter. Beetje bij beetje kon ze meer wijngaard kopen en als ze wat geld had investeerde ze dat in materiaal. In 2007 volgde een stukje in
de Lorcher Schlossberg, in 2008 in de Lorchhäuser Seligmacher. De grote stap kwam er in 2011: ze neemt ontslag bij Leitz en begint volledig zelfstandig aan haar
wijnbedrijf. Ze had toen 3 ha wijngaard bij elkaar gesprokkeld, maar wel verdeeld over enkele van de mooiste wijngaarden van de Rheingau. Ze werkte in een kleine,
oude gewelfkelder met daarboven een minuscule woonruimte. Koken, wonen en werken gebeurde op een handvol vierkante meters. Wilhelm Weil (Weingut Robert

Weil) bemiddelde om dat huisje uit de 14de eeuw te kunnen huren. Eva betaalde weinig huur, maar daartegenover saneerde ze het keldergebouw. Dat was geen
evidentie, de kelder met open kanaalsysteem moest vaak worden leeggepompt worden. Vuursalamanders namen het tafereel waar, aangetrokken door de warmte van
de gistende vaten.
De oogst 2015 was voor haar op alle vlakken een kantelmoment, misschien wel de oogst van de bevrijding: eindelijk een ruime, praktische kelder op een nieuwe locatie,
eindelijk voldoende wijngaarden om boven de kritische massa uit te stijgen, een kwalitatief topjaar en het besef dat ze meer dan ooit in de hoogste liga van de
Rheingau meespeelt. Niet omdat ze streverig is of een punt wil maken is, wel omdat ze het wijnhart op de juiste plaats heeft én ze helemaal weg is van de regio waarin
ze mag werken: de Rheingau.

Toch beschouwt ze de veranderingen in de wijngaard als haar voornaamste ontwikkeling. Eva schakelde over naar biologische wijnbouw in 2011, pas in 2016 volgde de
certificering. “Door dit respect voor de natuur en door mijn manier van werken streef ik er naar om een ‘taste picture’, een ‘smaakportret’ van de Rheingau en zijn
bodem te maken. Daar is geen recept voor. Technisch gesproken worden al mijn wijnen op dezelfde manier gemaakt. De interventie in de kelder is minimaal. Ik wil
dat de wijngaard en de bodem tot expressie komt in mijn wijnen.”

Haar wijngaarden liggen verspreid over de Rheingau, met zwaartepunt rond Lorch en Lorchhausen, het koelere leisteengedeelte in het uiterst westelijk puntje van de
Rheingau en rond Kiedrich en Eltville, met iets zwaardere bodems doorspekt met kwartsiet en klei. In 2019 kon ze 2 ha overnemen van het legendarische Schloss Eltz in
Eltville dat ermee ophield in de jaren 1970.

Haar basisriesling, een blend van verschillende percelen uit hoofdzakelijk Kiedrich, Erbach en Hattenheim, is al een visitekaartje. De twee gemeente Rieslings (Lorcher
en Kiedricher) tonen feilloos aan wat nu juist het stijlverschil uitmaakt tussen leisteen (Lorch) en kwartsiet met loess (Kiedrich). Haar Riesling Lorchhäuser Seligmacher
is ontroerend mooi: een puntje restzoet, maar o zo virtuoos omwonden door zinderende zuren. Een ware ballerina. Aan de top staat een indrukwekkende Krone, met
een zekere ziltigheid en grote diepte waar het compacte karakter enkele jaren tijd vraagt om zich te ontplooien. Afhankelijk van het jaar maakt ze ook magistrale zoete
predicaatswijnen. Eva bewerkt momenteel 17 ha, exporteert naar twintig landen en geldt als een van Duitslands sterren. Een ster die straalt, door haar intrigerende
persoonlijkheid, en door haar grandioze wijnen.

RIESLING AUSLESE, KIEDRICHER KLOSTERBERG - €55.50

(SKU: DEFRSKLOAUS18)

De Kiedricher Klosterberg is een historische wijngaard. Nu, daar hebben ze in de Rheingau alvast geen gebrek aan. Closterweg" was de naam die eeuwen geleden
werd gegeven aan een weg die van het klooster Eberbach via Kiedrich naar de kloostermolen in Eltville leidde en die zijn naam gaf aan de wijngaard Klosterberg,
de heuvel die de verbindingsweg kruiste.
De zuidwest gerichte helling bestaat qua bodem uit fylliet en gneis. Het geeft wijnen die fris zijn, boordevol spanning. Ideaal dus voor (edel)zoete wijnen zoals deze
Auslese. Enerzijds heb je de intensiteit en het prachtige fruit (exotisch, maracuja, litchi, rijpe perzik, vleug honing), anderzijds de heerlijke frisheid die van deze
Auslese een feest maakt.

Wijndomein Eva Fricke
Land Duitsland
Regio Rheingau
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING SPÄTLESE, KIEDRICHER KLOSTERBERG - €32.00

(SKU: DEFRSKLOSPA18)

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-auslese-kiedricher-klosterberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Auslese%2C+Kiedricher+Klosterberg
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De Kiedricher Klosterberg is een historische wijngaard. Nu, daar hebben ze in de Rheingau alvast geen gebrek aan. Closterweg" was de naam die eeuwen geleden
werd gegeven aan een weg die van het klooster Eberbach via Kiedrich naar de kloostermolen in Eltville leidde en die zijn naam gaf aan de wijngaard Klosterberg,
de heuvel die de verbindingsweg kruiste.
De zuidwest gerichte helling bestaat qua bodem uit fylliet en gneis. Het geeft wijnen die fris zijn, boordevol spanning. Ideaal dus voor (edel)zoete wijnen zoals deze
Spätlese. Enerzijds heb je de intensiteit en het prachtige fruit (limoen, wijngaardperzik), anderzijds de heerlijke frisheid die van deze Spätlese een feest maakt.

Wijndomein Eva Fricke
Land Duitsland
Regio Rheingau
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, pâté
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING, KIEDRICHER - €24.20

(SKU: DEFRSKIE21)

Sedert jaargang 2012 vinfieert Eva een klein perceeltje uit Kiedrich apart. Voorheen gingen de druiven van deze wijngaard in haar Rheingauer. Overschot van gelijk
heeft ze dit apart te vinifiëren want deze "Kiedricher" is een schot in de roos. Door de combinatie van loess en quarz krijg je een bredere stijl van Riesling, maar die
nog steeds doorspekt is met een heerlijke frisheid. Meer geel fruit tov de Lorch met een duidelijke sappigheid.

Kiedrich is het dorp waar Eva in het begin haar domein had (voor de verhuis naar Eltville) en bestaat in de bodem in tegenstelling tot de leisteen in Lorch (waar ze
haar meeste wijngaarden heeft) uit loess en kwartsiet.

Wijndomein Eva Fricke
Land Duitsland
Regio Rheingau
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Het betere viswerk (mag gesausd zijn), groententaarten, genietriesling op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, KIEDRICHER MAGNUM - €41.20

(SKU: DEFRSKIE15M)

Sedert jaargang 2012 vinfieert Eva een klein perceeltje uit Kiedrich apart. Voorheen gingen de druiven van deze wijngaard in haar Rheingauer. Overschot van gelijk
heeft ze dit apart te vinifiëren want deze "Kiedricher" is een schot in de roos. Door de combinatie van loess en quarz krijg je een bredere stijl van Riesling, maar die
nog steeds doorspekt is met een heerlijke frisheid. Meer geel fruit tov de Lorch met een duidelijke sappigheid.

Kiedrich is het dorp waar Eva in het begin haar domein had (voor de verhuis naar Eltville) en bestaat in de bodem in tegenstelling tot de leisteen in Lorch (waar ze
haar meeste wijngaarden heeft) uit loess en kwartsiet.

Wijndomein Eva Fricke
Land Duitsland
Regio Rheingau
Druivenras Riesling
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Het betere viswerk (mag gesausd zijn), groententaarten, genietriesling op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, LORCHER - €24.20

(SKU: DEFRSLOR21)

Enkel de leisteenwijngaarden uit Lorch zijn leverancier voor dit schitterend glas Riesling: Nog mineraler, nog meer expressie dan de instap. Verfijnde abrikoos,
appel, etc. Maar ook floraal en zacht kruidig. Schitterende zuren, en een lange, minerale afdronk. Heeft enkele jaren de tijd nodig om zich te ontplooien. Nu al
indrukwekkend door de puurheid.

Wijndomein Eva Fricke
Land Duitsland
Regio Rheingau
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Het betere viswerk (mag gesausd zijn), groententaarten, genietriesling op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, MÉLANGE - €34.00

(SKU: DEFRSMEL21)

Deze wijn had tot jaargang 2017 de naam ELEMENTS. Je zou dit kunnen beschouwen als een derde "Ortswein" in het gamma van Eva, naast de Lorcher en de
Kiedricher. Want in feite komt deze Riesling hoofdzakelijk uit Eltville (met aanvulling uit Hattenheim). Maar kwalitatief lonkt deze MELANGE toch bij het grote
Rieslingwerk, want dit is werkelijk fantastisch! De percelen zijn trouwens allemaal Grosse Lagen (Grand Cru). Intens geel fruit, kamille, limoen,... Aan het aroma blijf
je snuffelen. Ook in de mond is alles zo gelaagd en in balans. Een knap staaltje Riesling!

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-spatlese-kiedricher-klosterberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Sp%C3%A4tlese%2C+Kiedricher+Klosterberg
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-kiedricher-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Kiedricher
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-kiedricher-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Kiedricher+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-lorcher/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Lorcher
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Wijndomein Eva Fricke
Land Duitsland
Regio Rheingau
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, gemarineerde zalm, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

RIESLING, RHEINGAUER - €18.90

(SKU: DEFRSRHE21)

Dit is een beresterke instapriesling, één waarmee ze niet moet onderdoen voor de grote namen uit de Rheingau. Prachtig verfijnd, aromatisch, sappig, geel fruit
met steeds die zinderende frisheid. Voor deze wijn worden de druiven gebruikt van wijngaarden hoofdzakelijk rond Kiedrich en Eltville, aangevuld met percelen
uit het koelere Lorch.

Wijndomein Eva Fricke
Land Duitsland
Regio Rheingau
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, fijne visgerechten, genietriesling
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-melange-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+M%C3%A9lange
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-rheingauer-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Rheingauer
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RHEINHESSEN

26.943 ha, Duitslands grootste wijnbouwregio
Belangrijkste druivenrassen: 48,4% Riesling, 14,9% Müller-Thurgau, 12,2% Dornfelder, 7,6% Grauburgunder, 7,6% Silvaner, 5,6% Weissburgunder, 5,5% Spätburgunder,
3,8% Portugieser, 3,3% Chardonnay, 2,6% Scheurebe
Belangrijkste bodems: loess, zand, kalk, kalkmergel, Rotliegendes, porfier, kwartsiet

GEIL

Er is geen domein dat zo verbonden is met Vinikus&Lazarus. Het was het allereerste domein dat we importeerden en in de laatste twintig jaar is dit één van de meest
succesvolle Duitse producenten in België. Het spreekt voor zich dat de familie Geil-Bierschenk en Vinikus&Lazarus intussen een hechte vriendschapsband heeft
ontwikkeld.

In 1871 kocht Georg Geil de locatie waar het domein vandaag nog altijd is gelegen. Zijn zoon, Johann Geil, was de eerste die wijn in flessen bottelde in het dorp. Maar zijn
ondernemingsdrang ging verder, en hij speelde een actieve rol bij de oprichting van de Raiffaisenbank, de coöperatieve en was burgemeester van Bechtheim. Voor zijn
bijzondere inzet kreeg hij van de Groothertog van Hessen en aan de Rijn de eretitel Oekonomierat, wat nog altijd in de naam van het domein prijkt.

Tot in de jaren 1990 was Weingut Oekonomierat J. Geil een gemengd bedrijf, met wijn- en akkerbouw. Karl Geil verpachtte zijn akkers, en richtte zich enkel op wijn. In
de moeilijke jaren 1980 en 1990 was hij al een van de betere wijnproducenten uit de regio, dat kwalitatieve werd door zoon Johannes naar een nog hoger niveau getild.
2002 was het jaar van de doorbraak. Met dit topjaar kreeg Johannes de titel Ontdekking van het Jaar in Gault-Millau. Tevens was hij medeoprichter van Message in a
Bottle en profileerde zich daarmee als een man van de regio en niet iemand die zich op de eigen domeinmuren blindstaart. Minderwaardige kruisingen gingen eruit,
en het aandeel klassieke druiven werd verhoogd: Riesling, Weissburgunder, Spätburgunder en Frühburgunder. Met 2 ha Frühburgunder erkent Johannes zijn passie
voor dit eerder zeldzame en wispelturige blauwe ras. Vandaag telt het domein in totaal 32 ha.

Johannes is een intelligente kerel. Je zal hem niet betrappen op een ondoordachte uitspraak. Hij denkt grondig na voor hij spreekt, en komt uit voor zijn mening. In het
pittoreske en rustige Bechtheim is het goed leven. Er is een fraaie dorpskern met de prachtige Basilika St. Lambertus, eeuwen geleden graag bezocht door pelgrims.
Toch zijn de wijngaarden de ware schat. Met 670 ha is het een grote wijnbouwgemeente, en een wijngaard zoals Geyersberg werd al eeuwen geleden geroemd voor de
kwaliteit. Door de eerder zwaardere bodems en warme microklimaat zijn wijnen uit Bechtheim, en bij uitbreiding van Johannes Geil, voorbeelden van een sappige en
open stijl. Jaar na jaar brengt hij echter meer structuur en diepte in de wijn, ook zijn doordacht houtgebruik is opvallend. Zijn wijnen werden ook steeds droger.
Vandaag hoort dit domein bij de beste van Rheinhessen. En als eerste voorzitter van Maxime Herkunft Rheinhessen verbindt hij VDP met niet-VDP leden.

Het grote gamma van Johannes toont vakmanschap, betrouwbaarheid en typiciteit. Zijn Frühburgunder is weergaloos, de Frühburgunder Geyersberg -die enkel in
topjaren wordt gemaakt- is intussen wat ‘cult’ bij onze klanten. Maar laat ons de knappe Rieslings & Burgunders niet vergeten. Prijskwaliteit bij het beste dat Duitsland
biedt.

BLANC DE NOIRS - €10.70

(SKU: DGLBDN21)

De rijpe druiven werden ongekneusd geperst en bijzonder voorzichtig gevinifieerd. Wit wijn van rode druiven dus, hoewel een lichte herinnering aan de rode
druiven nog merkbaar is in de kleur. In de neus ruikt men ook fijn rood fruit zoals aalbessen, maar ook bloemen, kruisbessen en perzik. De mond toont alle charme,
met sappig fruit, zeer helder en speels.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Zomerse salades, BBQ, gegrilde vis, tomaatgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 3-4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

CHARDONNAY, BECHTHEIMER - €17.30

(SKU: DGLCHB21)

Chardonnay in Duitsland? Wel, proef dit en overtuig jezelf want alleen al de aroma’s zijn indrukwekkend: blonde tabak, gerookt en de zuiverste ananas. Heel
mollige smaak, boordevol sappige ananas en discrete houttonen. Lange, volle afdronk met een puntje frisheid en steeds winnend aan precisie. Lekker glas,
krachtige stijl!

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gegrilde vis, gesausde visgerechten, wit vlees, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

DORNFELDER - €8.80

(SKU: DGLDF20)

Dornfelder is een druif die in de jaren 1950 is ontstaan door de druiven Heroldrebe met Helfensteiner te kruisen. In de schil van de druif zit zoveel kleur, zodat vanaf
een bepaalde rijpheid kleur overgaat in het vruchtvlees. Het resultaat zijn diep gekleurde wijnen, met vaak een paarse tint in de jeugd. Geurt naar rijpe bessen en
rode neusjes. Ideaal bij uw pastagerechten. Onbekommerd drinkplezier.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Dornfelder
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pasta's, tomaat/mozzarella
Serveren In een breed glas op 15°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar

https://vinikusenlazarus.be/product/blanc-de-noirs/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Blanc+de+Noirs
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-bechtheimer-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Bechtheimer
https://vinikusenlazarus.be/product/dornfelder/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Dornfelder
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Alcohol 12,50%

DORNFELDER - €9.30

(SKU: DGLDF21)

Dornfelder is een druif die in de jaren 1950 is ontstaan door de druiven Heroldrebe met Helfensteiner te kruisen. In de schil van de druif zit zoveel kleur, zodat vanaf
een bepaalde rijpheid kleur overgaat in het vruchtvlees. Het resultaat zijn diep gekleurde wijnen, met vaak een paarse tint in de jeugd. Geurt naar rijpe bessen en
rode neusjes. Ideaal bij uw pastagerechten. Onbekommerd drinkplezier.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Dornfelder
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pasta's, tomaat/mozzarella
Serveren In een breed glas op 15°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

FRÜHBURGUNDER, BECHTHEIMER - €15.20

(SKU: DGLFBBEC20)

Frühburgunder is een oud druivenras dat ook wel als “Pinot Madeleine” bekend staat. Het is een mutant van Pinot Noir, maar rijpt vroeger, heeft een relatief
krachtige structuur en kan ondanks de lagere zuurtegraad mooi ouderen. Dit is één van de signatuurwijnen zowel van Johannes Geil als ons. Als jaren een
sterkhouder en terecht. Prachtige aroma's van rijpe kers, mokka, donkere chocolade en vleugje ceder. Vol, zacht, fijne tannines en schitterende balans. Een zekere
fijne vlezigheid ook. Prachtige Frühburgunder!

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Frühburgunder
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allerlei wildgerechten, maar ideaal is pluimwild zoals patrijs en fazant. Verder

stoverijen van gevogelte en oriëntaals gerichte gerechten met veel
smaakcontrasten.

Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

FRÜHBURGUNDER, BECHTHEIMER GEYERSBERG - €27.80

(SKU: DGLFBGEY20)

Frühburgunder is een oud druivenras dat ook wel als “Pinot Madeleine” bekend staat. Het is een mutant van Pinot Noir, maar rijpt vroeger, heeft een relatief
krachtige structuur en kan ondanks de lagere zuurtegraad mooi ouderen. Dit is één van de signatuurwijnen zowel van Johannes Geil als ons. Naast de
Frühburgunder Bechtheimer (Ortswein) maakt Johannes in de beste jaren ook een overtreffende trap: deze Frühburgunder Geyersberg, aka Frühburgunder
Goldkapsel. Omdat deze versie slechts om de paar jaar wordt gemaakt is het een wijn waar we steeds reikhalzend naar uitkijken. Want wat een verbluffend glas is
dit! Diepe kleur, machtige aroma's van rijp donker fruit (kers, braam), intense chocolade, ceder, pruim en fijne gerookte tonen. De smaak toont zowel veel kracht
als balans. De parade van donker fruit, met fijne tannines en een zekere vlezigheid verpakt in een enorme rijkheid. Een wijn die je toch even stil maakt.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Frühburgunder
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allerlei wildgerechten, maar ideaal is pluimwild zoals patrijs en fazant. Verder

stoverijen van gevogelte en oriëntaals gerichte gerechten met veel
smaakcontrasten.

Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-12 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

GEWÜRZTRAMINER FEINHERB, BECHTHEIMER - €11.80

(SKU: DGLGWBEC20)

Deze Gewürztraminer is een schoolvoorbeeld van een feinherb-wijn. Gewürztraminer is niet de makkelijkste druif. Het mist vaak wat zuren en kan te hoog zijn in
alcohol. Johannes Geil weet dit echter perfect aan te pakken. In deze wijn vinden we een heerlijke balans van voldoende zuren met een tikkeltje restzoet. De neus
is kenmerkend voor Gewürztraminer: bloemig (rozen) en kruidig. Schitterende wijn voor een kruidige oosterse keuken en een passe-partout voor bij kaas, met in
het bijzonder roodbacterie-kazen.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Gewürztraminer
Jaargang 2020
Smaakprofiel Halfdroog
Gastronomie Oosterse keuken, kazen, lichte desserts, ganzenlever
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/dornfelder-21/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Dornfelder
https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder-bechtheimer/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder%2C+Bechtheimer
https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder-bechtheimer-geyersberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder%2C+Bechtheimer+Geyersberg
https://vinikusenlazarus.be/product/gewurztraminer-feinherb-bechtheimer/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Gew%C3%BCrztraminer+feinherb%2C+Bechtheimer
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GEWÜRZTRAMINER FEINHERB, BECHTHEIMER - €11.80

(SKU: DGLGWBEC21)

Deze Gewürztraminer is een schoolvoorbeeld van een feinherb-wijn. Gewürztraminer is niet de makkelijkste druif. Het mist vaak wat zuren en kan te hoog zijn in
alcohol. Johannes Geil weet dit echter perfect aan te pakken. In deze wijn vinden we een heerlijke balans van voldoende zuren met een tikkeltje restzoet. De neus
is kenmerkend voor Gewürztraminer: bloemig (rozen) en kruidig. Schitterende wijn voor een kruidige oosterse keuken en een passe-partout voor bij kaas, met in
het bijzonder roodbacterie-kazen.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Gewürztraminer
Jaargang 2021
Smaakprofiel Halfdroog
Gastronomie Oosterse keuken, kazen, lichte desserts, ganzenlever
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

GRÜNER SILVANER - €9.80

(SKU: DGLSI21)

Johannes is een fan van Silvaner. We kunnen alleen maar bevestigen dat deze druif te vaak wordt onderschat. Rheinhessen heeft de grootste aanplant ervan in
Duitsland en dus kan je Silvaner gerust beschouwen als een streektypische druif. Deze instap Silvaner is volledig wat je van deze druif verwacht. Duidelijke aroma's
van rijpe peer en verse groene kruiden. In de mond is de wijn eerder subtiel fruitig, ten gunste van een zachte structuur, waar opnieuw peer en fijne tonen van
bloemen de wijn tot een ware allemansvriend maken. Zeer evenwichtig met mooie, ronde zuren.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Silvaner
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Hartige taarten, asperges, wit vlees, niet te zwaar gesausde visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

MUSKATELLER - €9.90

(SKU: DGLMK20)

Rijpe muskaatparfums, met impressies van zoete sinaas en perzik, maar in de mond verrassend vinnig en strak, met roze pompelmoes en zesty bloedsinaasappel.
Florale accenten. Dartel, frisse zuren en een strakdroge structuur.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Muskateller
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, salades, fijne Oosterse gerechten, gekruide gerechten met gevogelte
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

NORDEN 49 - €7.60

(SKU: DGLNORD21)

Johannes Geil is een kei in prijskwaliteitswijnen. Daarom dat hij verantwoordelijk is voor onze witte 'huiswijn', een blend die we samen met hem samenstellen. In
de neus nemen we aroma’s waar van limoen en grassige toetsen. Het mondgevoel is lekker sappig, rond en harmonisch waar de frisse limoentoetsen een hoofdrol
spelen. Fijne, speelse afdronk. "Norden 49" verwijst naar de breedtegraad en benadrukt onze filosofie dat de beste witte wijnen enkel in een relatief koel klimaat
kunnen worden gemaakt. Er is ook een rode tegenpool: "Sud 43" en die is gemaakt onder de hoede van Bruno Lafon (Languedoc). Beide wijnen vormen de instap
van ons gamma en staan voor streektypische druiven uit de regio's waar we ons al jaren in specialiseren: Duitsland voor wit, Zuid-Frankrijk voor rood. Etiketten zijn
ontworpen door Absoluut uit Leuven.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Silvaner
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Dagelijkse drinkwijn, lichte visgerechten, gerookte vis, mosselen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLANER AUSLESE - €11.70

(SKU: DGLRLAUS18)

Rieslaner is als kruising tussen Riesling en Silvaner een mooi druivenras voor restzoete wijnen. Niet alleen blijft de verfrissende zuurgraad van Riesling, daarbij
komt een parade aan exotisch fruit type mango en passievrucht. Op geen moment een plakkerig gevoel, dit is één en al puurheid en elegantie. Top voor de prijs.

https://vinikusenlazarus.be/product/gewurztraminer-feinherb-bechtheimer-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Gew%C3%BCrztraminer+feinherb%2C+Bechtheimer
https://vinikusenlazarus.be/product/gruner-silvaner-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Gr%C3%BCner+Silvaner
https://vinikusenlazarus.be/product/muskateller/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Muskateller
https://vinikusenlazarus.be/product/norden-49-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=NORDEN+49
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Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Rieslaner
Jaargang 2018
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, pâté, foie gras
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 9,00%

RIESLANER BEERENAUSLESE - €18.50

(SKU: DGLRLBA20)

De kracht van een grote zoete wijn zit hem in het finesserijke spel tussen fruit en aciditeit. Wanneer je dit glas bekijkt sta je gewoon paf van het sublieme spel
tussen al deze componenten. Deze Beerenauslese blinkt uit door een schitterende elegantie in de smaak, volop passievrucht en mango, met een ellenlange,
complexe afdronk. Jaar na jaar bewijst Johannes Geil zijn talent voor ook dit type van wijn. Rieslaner is een kruising van Riesling x Silvaner.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Rieslaner
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, pâté, ganzenlever, genietwijn op zich
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,50%

RIESLING - €10.50

(SKU: DGLRS21)

Onklopbare prijs/kwaliteit ! Voor zijn prijs is dit één van de beste witte wijnen op de Belgische markt. Heerlijk open neus: citrusvruchten (limoenen), witte perzik,
florale ondertonen en wat munt. Lekker toegankelijk in de mond, waar het contrast tussen de fijne zuren en het fruit de wijn een grote sappigheid geeft. Open stijl,
levendig en frisheid die tot het einde aanhoudt. Deze instap Riesling van Weingut Geil wijn is een van onze visitekaartjes.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Te genieten bij allerlei visgerechten, gevogelte en kalfsvlees. Ook ideaal als

aperitief.
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING AUSLESE, WESTHOFENER MORSTEIN - €15.71

(SKU: DGLRSMORAUS21)

Van een familielid pacht Johannes al enkele jaren een perceel in de beroemde Westhofener Morstein. 2021 is de eerste jaargang waarvan hij wijnen uit deze
wijngaard apart bottelt: zowel een droge als deze schitterende Auslese. Dat herkomst echt een rol speelt voor de stijl van de wijn stelden we vast bij het proeven
van de Auslese uit de Geyersberg versus deze uit de Morstein. De Geyersberg bulkt van het rijpe gele fruit, is intens met een heerlijke rondheid. Deze Auslese uit de
Morstein is eerder kruidig, fris fruit, kristalhelder. Ook in de mond valt het prachtige contrast tussen de zuren en het fijne fruit op. Veel lengte, veel gelaagdheid,
veel Auslese voor dit geld.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, pâté, foie gras
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 9,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/rieslaner-auslese/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Rieslaner+Auslese
https://vinikusenlazarus.be/product/rieslaner-beerenauslese/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Rieslaner+Beerenauslese
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-auslese-westhofener-morstein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Auslese%2C+Westhofener+Morstein
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RIESLING SPÄTLESE - €12.31

(SKU: DGLRSSPA20)

Een klassieker in ons assortiment. Zo delicaat fruitig, met specerijen en veel expressie. De smaak is fijnfruitig, mineraalrijk, vol finesse en een sappig samenspel
tussen fruitige zoetheid en verfrissende zuren. Lange en fijne afdronk. Een natuurtalent dat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling staat, maar nu al zo
heerlijk is. Zoet kan ook heel fijn zijn.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, pâtés, genietwijn
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 9,00%

RIESLING, BECHTHEIMER - €13.50

(SKU: DGLRSBEC21)

Voor deze wijn worden verschillende percelen rond Bechtheim gebruikt, met een belangrijk aandeel uit de Geyersberg. Het aroma springt meteen uit het glas:
mooi geel fruit (perzik), ananas, lichte kruidigheid, limoen en sinaasappel. Hetzelfde spel van kristalheldere aroma's is ook voelbaar in de smaak, waar de nadruk
ligt op frisheid. Het geheel blijft te allen tijde sappig en evenwichtig. Een typische Riesling uit Bechtheim. Voor deze prijs een absolute klasbak.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerookte vis, fijne visgerechten, wat Oosters geïnspireerde gerechten, wit vlees,

gevogelte
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, BECHTHEIMER GEYERSBERG - €18.50

(SKU: DGLRSGB20)

Deze Geyersberg is al eeuwen gekend als topwijngaard. De Geyersberg, met zijn middelzware calciumcarbonaatrijke lössleemgrond en kalkstenen ondergrond, is
een van de beste locaties van Bechtheim. De op het zuiden gelegen, tegen de wind beschutte terrassen leveren elk jaar wijnen op met een bijzondere kracht, fruit
en volheid. Deze Riesling Geyersberg toont een grote zuiverheid in de neus: citrusvruchten en rijpe gele perzik met een mooie kruidigheid. Krachtig en sappig
tegelijk in de mond, fijn, zacht fruit en prachtige zuurgraad, lange afdronk. Een grote harmonieuze Riesling die intensiteit feilloos combineert met finesse!

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerookte vis, fijne visgerechten, wat Oosters geïnspireerde gerechten, wit vlees,

gevogelte
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, BECHTHEIMER HASENSPRUNG - €15.20

(SKU: DGLRSHAS20)

Van de perceelselecties van Rieslings bij Geil is dit de koelste versie. De Hasensprung bevindt zich ten westen van Bechtheim. De bodem bestaat hier vooral uit
zware klei vermengd met kalk. Fijne wijngaardperzik, munt, mineraliteit en wat verbena. Een iets strakkere Riesling, zonder dat dat het sappige verloren gaat.
Zowel een minerale structuur als sappig wit fruit zijn terug te vinden in de smaak, met zelfs wat ziltigheid. Mooie zuurgraad, lange afdronk.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, zuurkool
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, BECHTHEIMER HASENSPRUNG - €16.00

(SKU: DGLRSHAS21)

Van de perceelselecties van Rieslings bij Geil is dit de koelste versie. De Hasensprung bevindt zich ten westen van Bechtheim. De bodem bestaat hier vooral uit
zware klei vermengd met kalk. Fijne wijngaardperzik, munt, mineraliteit en wat verbena. Een iets strakkere Riesling, zonder dat dat het sappige verloren gaat.
Zowel een minerale structuur als sappig wit fruit zijn terug te vinden in de smaak, met zelfs wat ziltigheid. Mooie zuurgraad, lange afdronk.

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-spatlese/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Sp%C3%A4tlese
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bechtheimer-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bechtheimer
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bechtheimer-geyersberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bechtheimer+Geyersberg
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bechtheimer-hasensprung/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bechtheimer+Hasensprung
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Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, zuurkool
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, BECHTHEIMER ROSENGARTEN - €19.40

(SKU: DGLRSROS20)

Subtiel komt niet voor in het lexicon van deze Riesling. Alle registers zijn opengetrokken voor deze grandioze Riesling. De oude wijnstokken van de zware klei- en
leembodem zorgen voor een fascinerende wijn. Mirabelle pruimen, sap van gele perziken met exotische ondertonen. Deze intensiteit zet zich ook naadloos voort
in de mond met indrukken van een mand vol geel steenfruit en kruidigheid. Lange, volle afdronk. Dichte en complexe wijn!

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerookte vis, fijne visgerechten, wat Oosters geïnspireerde gerechten, wit vlees,

gevogelte
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, SEKT BRUT - €15.40

(SKU: DGLRSSEK18)

Een hele mooie Sekt, de Duitse Crémant zeg maar. Fijne mousse, in de neus duidelijk Riesling getypeerd: perzik, appel, florale tonen. In de mond een mooi
steekspel tussen de pareling, het fruit en de frisse accenten. Een hele toegankelijke schuimwijn met leuk evenwicht tussen fruit en frisheid.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

RIESLING, WESTHOFENER MORSTEIN - €24.90

(SKU: DGLRSMOR21)

Van een familielid pacht Johannes al enkele jaren een perceel in de beroemde Westhofener Morstein. 2021 is de eerste jaargang waarvan hij wijnen uit deze
wijngaard apart bottelt: zowel een Auslese als deze schitterende droge "Grand Cru". Omdat de oplage beperkt is, is deze wijn enkel verkrijgbaar bij ons en een
handelaar in Berlijn.

Wie het gamma van Geil wat kent, weet dat de Rieslings uit Bechtheim eerder gestoeld zijn op geel fruit en sappigheid. In deze wijn toont de DNA van de kalkrijke
Morstein uit Westhofen zich duidelijk. Een prachtige mix van wit en geel fruit, met impressies van vuursteen, limoen en een vleugje kruidigheid. De kracht van
deze Riesling wordt prachtig in toom gehouden door fijne zuren. Johannes kan zijn stijl niet onder stoelen of banken steken, met een charmerende sappigheid.
Lange finale, geweldige balans. Topper!

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, fijne (gesausde) visgerechten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

ROSÉ - €10.50

(SKU: DGLROS21)

Helder en fijn fruit springt uit het glas, vooral aalbes en aardbei. Mooi droog in de mond, maar altijd sappig, veel rood fruit en een speelse afdronk. Zomer in het
glas!

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bechtheimer-hasensprung-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bechtheimer+Hasensprung
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-bechtheimer-rosengarten/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Bechtheimer+Rosengarten
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-sekt-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Sekt+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-westhofener-morstein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Westhofener+Morstein
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Druivenras Merlot, Sankt-Laurent, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Vis op de barbeque, salades met tomaat, zomerse drinkwijn
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%

SCHEUREBE - €10.50

(SKU: DGLSC21)

Een Scheurebe uit het boekje: vlierbloesem, cassis en grapefruit spreken als geen ander. Maar ook mineraal en fris-kruidig. De smaak is mooi droog, de mooie
nuances van vlierbloesem, fijne passievrucht en limoenzeste geven veel spanning. Frisse, speelse afdronk.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Scheurebe
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, salades, fijne Oosterse gerechten, gekruide gerechten met gevogelte
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SCHEUREBE KABINETT - €9.90

(SKU: DGLSCKAB21)

Dit is een onmiddellijke charmeur. Vlierbloesem en cassis, zelfs een beetje exotisch met lichte passievrucht. Fruitzoetheid en frisse zuren komen hier perfect
samen. Het fruit blijft de hele tijd aanwezig en parfumeert het mondgevoel. Intens, maar speels fris.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Scheurebe
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, pittige Oosterse keuken, pâtés, genietwijn op zich
Serveren In een beed glas op 8°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 10,00%

SPÄTBURGUNDER - €11.00

(SKU: DGLSP20)

Bij Spätburgunder draait alles om finesse. En dat is meteen ook de kracht van deze wijn te zijn, maar gepaard met veel charme. De zachte aroma's van rijpe
kersen, een beetje chocolade, den, subtiele rokerige tonen en kruidigheid gaan feilloos over in de heerlijk uitgebalanceerde smaak. De frisheid zorgt voor een
mooie spanning, maar het geheel is mooi rond, fijn en toegankelijk. Licht, maar met veel inhoud. De instap Spätburgunder overstijgt ruim van wat je in deze
prijsklasse verwacht. Geen simpel fruitige variant van de grote broer (de Spätburgunder Bechtheimer), maar wel een serieuze, fijne Spätburgunder met mooie
aardsheid. Knappe lengte en balans.

Deze 2020 is wellicht de beste instap Spätburgunder die Johannes ooit maakte. Extra intensiteit dankzij de bijzonder lage rendementen in dat jaar.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, (gegrilde) vis, kalfsvlees, paddenstoelen, pasta's
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, BECHTHEIMER - €18.60

(SKU: DGLSPBEC20)

Dit is wat je verwacht van een top Spätburgunder: een feest van bessenfruit, jeneverbes, kruidnagel en heel subtiel gerookt. Ondanks zijn kracht blijft deze
Spätburgunder een toonbeeld van elegantie, sappige zwarte bessen, frisheid, fijn hout en een lange, evenwichtige afdronk. Je kan hier haast over een vlezige
Spätburgunder spreken! Een verleider, zowel jong als binnen enkele jaren.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020

https://vinikusenlazarus.be/product/rose/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Ros%C3%A9
https://vinikusenlazarus.be/product/scheurebe-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Scheurebe
https://vinikusenlazarus.be/product/scheurebe-kabinett-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Scheurebe+kabinett
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder
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Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allerlei wildgerechten, maar ideaal is pluimwild zoals patrijs en fazant. Verder

stoverijen van gevogelte.
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

SPÄTBURGUNDER, BECHTHEIMER STEIN - €30.00

(SKU: DGLSPSTEI20)

Wat voor een wijn is dit! Dit is een op en top Geil, met alle verleidelijkheid en toegankelijkheid die je daarbij verwacht. Ceder, fijne koffie, rijp bessenfruit gaan in de
mond over in een intense, volle en fluwelig zachte structuur. Een en al volume en evenwicht. Een echte herfst- en winterwijn, hoewel deze wijn zich als een van de
weinige Spätburgunders ook in zijn sas voelt met gegrild rundvlees of lamsbout. Of waarom niet bij een kruidige tajine.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Allerlei wildgerechten, maar ideaal is pluimwild zoals patrijs en fazant. Verder

stoverijen van gevogelte en oriëntaals gerichte gerechten met veel
smaakcontrasten.

Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

WEISSBURGUNDER - €10.50

(SKU: DGLWB21)

Weissburgunder zoals het hoort: appel, kweepeer, gele pruim en citrusschil. Deze frisse en volle smaak zet zich perfect voort in de mond, waar sappige peren lang
blijven hangen. Een wijn die iedereen lust, onder alle omstandigheden en in alle seizoenen.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Vettere) vis, wit vlees, hartige taarten, asperges, gevogelte, mosselen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER, BECHTHEIMER - €13.00

(SKU: DGLWBBEC21)

Een intense wijn. Aroma's van peer, grapefruit, amandel en een vleugje vanille. Duidelijke kracht in de mond, rijpe ananas, subtiele houttonen en sappige peer.
Zacht, rond, fijn romig, maar met een frisse basis en veel grip. Lange afdronk. Wanneer je dit proeft dan weet je dat Weissburgunder absoluut geen eenvoudige
druif is, deze wijn heeft duidelijk heel wat gastronomische allures.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Vettere vissoorten, wit vlees, gevogelte, mosselen raclette, kaasfondue
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER, RÉSERVE - €21.01

(SKU: DGLWBRES20)

Johannes blijft niet op zijn lauweren rusten. De zwarte etiketten staan voor zijn topwijnen, en jaar na jaar zien we in deze klasse meer van hem verschijnen. Deze
Weissburgunder RESERVE is zonder meer een schitterende expressie van een Pinot Blanc uit Bechtheim. Sowieso zijn die al gekenmerkt door kracht en rondheid.
In deze topversie krijg je inderdaad een heel intense en volle stijl. Aroma's van rijp geel fruit, tabak en gerookt. Grote smaakkracht, duidelijke vettigheid, heerlijk
gedoseerd houtgebruik en een volle, lange finale.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gegrilde en gesausde vissen, warme kreeft en krab, gevogelte, gebakken

coquilles
Serveren In een breed glas op 10°

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-bechtheimer/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Bechtheimer
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-bechtheimer-stein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Bechtheimer+Stein
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-bechtheimer-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Bechtheimer
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-reserve/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+R%C3%A9serve
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Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

WEISSBURGUNDER, RÉSERVE - €21.60

(SKU: DGLWBRES21)

Johannes blijft niet op zijn lauweren rusten. De zwarte etiketten staan voor zijn topwijnen, en jaar na jaar zien we in deze klasse meer van hem verschijnen. Deze
Weissburgunder Reserve is zonder meer een schitterende expressie van een Pinot Blanc uit Bechtheim. Sowieso zijn die al gekenmerkt door kracht en rondheid.
In deze topversie krijg je inderdaad een heel intense en volle stijl. Aroma's van rijp geel fruit, tabak en gerookt. Grote smaakkracht, duidelijke vettigheid, heerlijk
gedoseerd houtgebruik en een volle, lange finale.

Wijndomein Geil
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gegrilde en gesausde vissen, warme kreeft en krab, gevogelte, gebakken

coquilles
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-reserve-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+R%C3%A9serve
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GEORG GUSTAV HUFF

De Roter Hang is één van de bekendste en beste terroirs van Duitsland met zijn bodem van het ijzehoudende Rotliegendes. Gelegen in het noordoosten van de regio is
dit één van de weinige plaatsen in Rheinhessen waar de wijngaarden zo kort aan de Rijn liggen. Hierdoor profiteren de druiven optimaal van de zon die op het water
weerkaatst wordt.

De verschillende topwijngaarden zijn trouwens gericht op het oosten en staan dus ook in koelere jaren garant voor rijpe druiven met steeds weer een mooie minerale
ondertoon en sappigheid. Qua klimaat is dit een warm, maar vooral droog gedeelte in de Duitse wijngebieden. Rotliegendes is niet echt een waterreservoir waardoor
vooral jonge aanplant in bepaalde jaren het lastig kan hebben. Deze omstandigheden dwingen de wortels echter diep op zoek te gaan naar water. Op papier is dit één
van de mooiste Rieslingterroirs in Duitsland, maar te weinig wijnbouwers op de "Roter Hang" spelen het potentieel ten volle uit.

Uit deze regio stellen we graag voor aan Weingut Georg Gustav Huff. Een domein dat al meer dan driehonderd jaar door dezelfde familie uitgebaat wordt en waar
momenteel de broers Daniël en Stefan Huff samen met hun vader Dieter het bedrijf leiden. Zoals bij zovele domeinen in Rheinhessen werd er in het verleden ingezet
op verschillende teelten maar de liefde voor het wijnmaken was te groot en sinds eind jaren zeventig krijgt dit dan ook de volledige aandacht. Momenteel bedraagt de
totale aangeplante oppervlakte 25 hectare.

De afspraken binnen de familie zijn duidelijk : Vader houdt zich vooral bezig met de wijngaarden en de broers verdelen het wijnmaken onder elkaar. De oudste broer,
Daniël, bekommert zich om de witte wijnen en jongere broer Stefan is dan weer verantwoordelijk voor de rode wijnen. Zij krijgen in hun eigen dorp enkele
topwijngaarden ter beschikking met onder andere de bekende Hipping, Pettenthal en Schloss Schwabsburg. Hun stijl valt best te omschrijven als toegankelijk met
karakter en diepgang. Bovendien bezitten de wijnen een enorm mooie prijs-kwaliteitsverhouding. Zeker het ontdekken waard!

 

 

CHARDONNAY - €9.20

(SKU: DHUCH21)

Wat een leuke Chardonnay! Onbekommerd drinkplezier, boordevol zuiver fruit (peer, frisse appel) en sappigheid. Speelse zuren, en een frisse finale. Een wijn die bij
vele gerechten kan worden genoten, zelfs als aperitief.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

HUXELREBE AUSLESE, NIERSTEINER BILDSTOCK - €13.70

(SKU: DHUHUAUS20)

Dit past perfect in het rijtje van heerlijke betaalbare dessertwijnen, die zij bij Huff -naast hun mooie droge wijnen- maken. Huxelrebe is een kruising van Chasselas
en Courtillier Musqué, minder gekend, maar in handen van een prima wijnbouwer een ras dat schitterende restzoete wijnen kan geven. Opvallend is de
combinatie van exotisch fruit (mango, papaya, passievrucht) en rabarber. Intense smaakaanzet, nadien gecounterd door verfrissende zuren. Het geheel is erg
sappig en smakelijk. Om de genieten van dit frutifestijn raden we aan deze wijn te genieten binnen 5-7 jaar na oogst, hoewel een langere bewaartijd geen
probleem is.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Huxelrebe
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 9,50%

RIESLING AUSLESE, NIERSTEINER SCHLOSS SCHWABSBURG - €15.10

(SKU: DHURSAUS20)

GG Huff is een ware specialist in prijs-kwaliteits zoete wijnen. Deze Auslese is prachtig. Rijke aroma's van kweepeer, perzik, ananas, gekonfijte citrus en een vleug
honing. Rond, sappig, heerlijk steekspel van geel fruit en fijne zuren. Lange, volle finale met de nodige frisheid. Een wijn die nu al heerlijk drinkt, maar zonder
probleem meer dan 10 jaar kan rijpen.

Het perceel Schloss Schwabsburg ligt in het zuiden van de Roter Hang en wat bodem betreft merk je de overgang van Rotliegendes naar loess. Het Weingut G.G.
Huff ligt trouwens vlakbij dit perceel.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 9,00%

RIESLING EISWEIN - €31.70

(SKU: DHURSEIS21)

Door de klimaatopwarming wordt het steeds moeilijker om Eiswein te oogsten. Wanneer er al vorst optreedt, dan is dat erg laat in het seizoen op een moment dat
de gezondheidstoestand van de druiven het niet meer toelaat te plukken. In 2021 kon dan toch nog eens. Bij een temperatuur van minimaal -7° worden de druiven

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-6/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay
https://vinikusenlazarus.be/product/huxelrebe-auslese-niersteiner-bildstock/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Huxelrebe+Auslese%2C+Niersteiner+Bildstock
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-auslese-niersteiner-schloss-schwabsburg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Auslese%2C+Niersteiner+Schloss+Schwabsburg
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manueel geoogst en onmiddellijk geperst. Het resultaat is een edelzoete wijn van ongekende puurheid: het zuiverste exotische fruit, heel geconcentreerd maar
heerlijk sappig. Speelse zuren ondersteunen het zoete festival. Deze Eiswein moet je geproefd hebben!

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING EISWEIN - €28.21

(SKU: DHURSEIS18)

Door de klimaatopwarming wordt het steeds moeilijker om Eiswein te oogsten. Wanneer er al vorst optreedt, dan is dat erg laat in het seizoen op een moment dat
de gezondheidstoestand van de druiven het niet meer toelaat te plukken. In 2018 kon dan toch nog eens. Bij een temperatuur van minimaal -7° worden de
druiven manueel geoogst en onmiddellijk geperst. Het resultaat is een edelzoete wijn van ongekende puurheid: het zuiverste exotische fruit, heel geconcentreerd
maar heerlijk sappig. Speelse zuren ondersteunen het zoete festival. Deze Eiswein moet je geproefd hebben!

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2018
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

RIESLING KABINETT, NIERSTEINER - €8.91

(SKU: DHURSKAB20)

De stijl die restzoete Kabinett geeft zou je als een van de Duitse archetypes kunnen beschouwen. Want waar elders vind je zo een leuke combinatie van lage
alcohol, puristusch fruit, fijn restzoet en dartele zuren. Deze Kabinett van G.G. Huff treft exact waar het bij Kabinett om draait: de lichtvoetigheid combineren met
de nodige mineraliteit. Omwille van de frisheid zou je deze wijn zelfs als zomers aperitief kunnen gebruiken, maar ook frisse desserten met bijvoorbeeld citrus en
aardbei komen in aanmerking. Hou je van een uitgesproken Oosterse keuken? Ook daarbij voelt deze wijn zich in zijn sas.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 10,50%

RIESLING, NIERSTEINER HIPPING - €11.50

(SKU: DHURSHIP20)

Samen met de Pettenthal behoort Hipping tot de beste wijngaarden van de Roter Hang en bij uitbreiding van heel Rheinhessen. De zo typische rode
leisteenbodem en de nabijheid van de Rijn zorgen ervoor dat de Rieslings uit deze wijngaard altijd zeer fruitgedreven zijn.

De wijn wordt spontaan vergist en rijpt 6 maanden op de lies om hem extra diepgang te geven. Rijpe perzik en ananas gaan hier hand in hand met sinaasappel en
een uitgesproken kruidigheid. Toegankelijke stijl met gebalanceerde zuren.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, NIERSTEINER PETTENTHAL - €16.50

(SKU: DHURSPET20)

Uit de Pettenthalwijngaard komen de meest minerale rieslings van het domein. De rode leisteenbodem is hier enorm dik en er ligt slechts een halve meter
toplaag bovenop. De expositie op het Zuidoosten in combinatie met de nabijheid van de Rijn zorgt ervoor dat ook in koelere jaren de druiven moeiteloos rijp
geraken.

Deze wijn wordt spontaan vergist en opgevoed in ouder hout van verschillende groottes. Een diepe en gerookte mineraliteit, goede frisheid, exotisch fruit zoals
ananas alsook rijpe perzik en een mooie lengte in de afdronk. Kortom een zeer complete riesling die gerust enkele jaren de kelder in kan maar ook jong al genoten
kan worden.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-eiswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Eiswein
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-eiswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Eiswein
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-kabinett-niersteiner/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Kabinett%2C+Niersteiner
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-niersteiner-hipping-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Niersteiner+Hipping
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-niersteiner-pettenthal/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Niersteiner+Pettenthal


Vinikus & Lazarus

Endepoelstraat 3A 017
3210 Linden

+32 16 43 73 78
info@vinikusenlazarus.be
www.vinikusenlazarus.be

Smaakprofiel Droog
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, NIERSTEINER PETTENTHAL - €16.50

(SKU: DHURSPET21)

Uit de Pettenthalwijngaard komen de meest minerale rieslings van het domein. De rode leisteenbodem is hier enorm dik en er ligt slechts een halve meter
toplaag bovenop. De expositie op het Zuidoosten in combinatie met de nabijheid van de Rijn zorgt ervoor dat ook in koelere jaren de druiven moeiteloos rijp
geraken.

Deze wijn wordt spontaan vergist en opgevoed in ouder hout van verschillende groottes. Een diepe en gerookte mineraliteit, goede frisheid, exotisch fruit zoals
ananas alsook rijpe perzik en een mooie lengte in de afdronk. Kortom een zeer complete riesling die gerust enkele jaren de kelder in kan maar ook jong al genoten
kan worden.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING, NIERSTEINER, ROTER HANG - €10.30

(SKU: DHURSROT21)

Deze Ortswein is volledig afkomstig uit de topwijngaarden van het domein in de Roter Hang. Voor deze wijn worden de druiven van de jongere stokken van
Pettenthal, Hipping en een deel van Schloss Schwabsburg gebruikt. In tegenstelling tot de sappigere Vom Löss hebben we hier meer mineraliteit in combinatie
met rijp geel fruit en een fijne kruidige ondertoon. Mooie complexiteit voor de prijs!

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, VOM LÖSS - €8.40

(SKU: DHURSLOS20)

Een leuke instapriesling : aroma's van geel fruit, citrus, appel en acacia. Speels, fris in de mond. Bredere stijl met mooie exotische toetsen, daardoor ideaal als
starter of bij frisse visgerechten. Eén en al sappigheid.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SPÄTBURGUNDER, HOLZFASS - €10.20

(SKU: DHUSPHOL20)

Een echte verleider is deze wijn. In de neus combineren fijne aardse tonen, ceder, bessenfruit (bramen), rijpe kers en subtiele toetsen van chocolade en koffie.
Dezelfde parade van smaken vind je terug in de mond, met zachte tannines en een sappige finale. Een lichtvoetige Spätburgunder, maar met de nodige ernst.

Wijndomein Georg Gustav Huff
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-niersteiner-pettenthal-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Niersteiner+Pettenthal
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-niersteiner-roter-hang-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Niersteiner%2C+Roter+Hang
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-vom-loss/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+vom+L%C3%B6ss
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-holzfass-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Holzfass
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GUTZLER

We hebben een boon voor Rheinhessen: daar kunnen we niet omheen. Maar hoe kan het ook anders? De wortels van onze Duitslandpassie liggen in Zuid-Rheinhessen.
En ook de internationale pers is het eens: Rheinhessen is momenteel zowat het spannendste Duitse wijnbouwgebied. Weingut Gutzler is daar een perfect voorbeeld
van.

Tijdens de jaarlijkse Grosse Gewächs degustaties pieken de Duitse tophuizen zoals Wittmann, Keller, Battenfeld-Spanier,etc. Maar daarnaast is Rheinhessen een
onwaarschijnlijk divers en uitgestrekt gebied. Ja, dat is écht onze wijnspeeltuin! Er is geen gebied waar we zoveel en zo graag zijn. De mensen, de regio, de wijnen, het
stilaan opkomende wijntoerisme: ons hart klopt hier écht voor!

Nog een opvallend gegeven: de vraag naar Duitse Spätburgunder (Pinot Noir) stijgt en stijg. Duits rood is momenteel het beste antwoord op de vaak absurde prijzen
die men vraagt voor rode Bourgogne. Komt daarbij dat de kwaliteit van Spätburgunder enorm is gestegen de laatste 10-15 jaar. De nieuwe generatie rode wijnmakers
weet met deze diva om te gaan: in handen van een getalenteerd wijnmaker geeft Spätburgunder de meest fijnzinnige wijnen. Waar de wijnen vroeger breed,
alcoholisch en vermoeiend konden zijn, brengt de nieuwe generatie in Duitsland Spätburgunder met elegantie, fraîcheur, complexiteit en precisie op de markt. We zijn
meer dan gelukkig in ons gamma met rode topwijnma(a)k(st)ers zoals Bertram-Baltes, Shelter Winery, Adeneuer, Johannes Jülg, etc. Daar staat nu ook Michael Gutzler
uit Gundheim (Wonnegau, Rheinhessen) bij.

Zoals steeds is de opname van een nieuw domein uit ons gamma geen kwestie van een beroemde naam uit een wijngids te kiezen. Eerder opteren we voor een
opkomend talent, om samen mee te groeien. Onze intense aanwezigheid in Duitsland geeft ons de expertise en kennis van waar talent zit te broeden. In die zin kennen
we de wijnen van Gutzler al bijna 15 jaar, en onder de hoede van de Gerhard -de vader van Michael- waren de rode wijnen zeker mooi, maar die laatste tik focus ontbrak.
Begin september 2017 proefden we op een vakbeurs in Berlijn hun 2015 gamma en dat was een schot in de roos. Wijnen met structuur, opvallend volwassen en
complex. “Charakterstark, mit Ecken und Kanten statt beliebiger Gefälligkeit”, laat Michaël weten. De wijnen zijn duidelijk beïnvloed door de kalkbodems van hun
omgeving. Michael zet het domein, na het overlijden van Gerhard in april 2017, samen met zijn echtgenote Christine verder en gaat duidelijk de finessekant op. Gutzler
is lid van VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter) maar bleef totnogtoe eerder onder de radar, een situatie die ons inziens snel kan veranderen. Samen met
Philipp Wittmann vormt Michael de motor om één van de bekendste rode Einzellagen uit Wonnegau (Gundersheimer Höllenbrand) tot GG niveau te brengen. De
ambitie is groot!

Bij Gutzler is rood in productie belangrijker dan wit, wat niet wil zeggen dat hun witte wijnen een minder niveau hebben. Absoluut niet, maar we leggen momenteel de
focus op hun prachtige Spätburgunders.

 

CHARDONNAY, WESTHOFENER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €20.50

(SKU: DGUCHWESEL20)

Wie Westhofen zegt, zegt kalk! Ontegensprekelijk is dit één van Duitslands beste wijndorpen en enkele van de mooiste Riesling ter wereld komen uit dit virtuoos
wijndorp. Maar de eerder koele kalkwijngaarden zijn ook ideaal voor alles wat "Burgunder" druiven aangaat, zoals Chardonnay. Gutlzer heeft trouwens zowat de
oudste aanplant Chardonnay uit Duitsland. In de jaren '80 haalde de vader van Michaël Gutzler reeds stokken rechtstreeks uit Bourgogne.

Typisch voor wijnen van Westhofen is de eerder 'koele' stijl. Ook in deze Chardonnay merk je een prachtige focus en structuur. Aroma's van vuursteen, fijn hout, wit
steenfruit en tabak. In de mond een mooie kracht, maar de mineraliteit zorgt ervoor dat de wijn geen spoortje vet kent. Lange, fijne finale.

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, (gegrilde) kreeft, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

GRAUBURGUNDER, VDP.GUTSWEIN - €12.31

(SKU: DGUGR21)

Dit is een heerlijke allrounder. Aroma's van rijpe peer en citrus. Vleugje amandel. Frisse, sappige smaak, fijn samenspel van aroma's van peer tot honingmeloen
met een kruidige ondertoon. Op geen moment heb je het mollige van een Grauburgunder, wel een fijne mineraliteit en frisse sappigheid.

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Grauburgunder / Pinot Gris
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, asperges, gevogelte, fijne (gegrilde) visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

GRAUBURGUNDER, VDP.GUTSWEIN - €12.10

(SKU: DGUGR20)

Dit is een heerlijke allrounder. Aroma's van rijpe peer en citrus. Vleugje amandel. Frisse, sappige smaak, fijn samenspel van aroma's van peer tot honingmeloen
met een kruidige ondertoon. Op geen moment heb je het mollige van een Grauburgunder, wel een fijne mineraliteit en frisse sappigheid.

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Grauburgunder / Pinot Gris
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, asperges, gevogelte, fijne (gegrilde) visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-westhofener-vdp-aus-ersten-lagen-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Westhofener%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
https://vinikusenlazarus.be/product/grauburgunder-vdp-gutswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Grauburgunder%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/grauburgunder-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Grauburgunder%2C+VDP.Gutswein
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RIESLING, WESTHOFENER MORSTEIN, VDP.GG - €31.90

(SKU: DGURSMORGG17)

De Westhofener Morstein hoort bij de beste Rieslingwijngaarden ter wereld. Deze kalkwijngaard, met een eerder koelere ligging, zorgt voor Rieslings die een
enorme structuur en diepgang kunnen hebben. Ook deze Morstein van Michaël Gutzler is indrukwekkend. Naast de intense aroma's van fijn geel fruit, limoen en
vuursteen merk je in de mond een subtiele ziltigheid. Veel lengte en concentratie zonder een spoortje vettigheid. Duidelijke strakheid en mineraliteit. Knap!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe en verfijnde visgerechten, frisse kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, WESTHOFENER MORSTEIN, VDP.GG MAGNUM - €79.70

(SKU: DGURSMORGG20M)

De Westhofener Morstein hoort bij de beste Rieslingwijngaarden ter wereld. Deze kalkwijngaard, met een eerder koelere ligging, zorgt voor Rieslings die een
enorme structuur en diepgang kunnen hebben. Ook deze Morstein van Michaël Gutzler is indrukwekkend. Naast de intense aroma's van fijn geel fruit, limoen en
vuursteen merk je in de mond een subtiele ziltigheid. Veel lengte en concentratie zonder een spoortje vettigheid. Duidelijke strakheid en mineraliteit. Knap!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe en verfijnde visgerechten, frisse kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, WESTHOFENER MORSTEIN, VDP.GG MAGNUM - €67.00

(SKU: DGURSMORGG17M)

De Westhofener Morstein hoort bij de beste Rieslingwijngaarden ter wereld. Deze kalkwijngaard, met een eerder koelere ligging, zorgt voor Rieslings die een
enorme structuur en diepgang kunnen hebben. Ook deze Morstein van Michaël Gutzler is indrukwekkend. Naast de intense aroma's van fijn geel fruit, limoen en
vuursteen merk je in de mond een subtiele ziltigheid. Veel lengte en concentratie zonder een spoortje vettigheid. Duidelijke strakheid en mineraliteit. Knap!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe en verfijnde visgerechten, frisse kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SPÄTBURGUNDER, GUNDERSHEIMER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €32.60

(SKU: DGUSPGUNEL19)

De Westhofener Morstein is intussen legendarisch in Duitsland. Maar de wijngaard die ernaast ligt, de Gundersheimer Höllenbrand, heeft alles in zich om dat te
evenaren. Erg kalkrijk, vaak nog steniger dan in Morstein, en met een hoogte tot 240m.

Höllenbrand werd reeds in 1437 vermeld als "in dem hilprant" en in 1710 met de naam "im Höllenrand". Het zou zowel kunnen verwijzen naar de naam Hildebrand
als de Middelhoogduitse woorden ‘halde, hel of hölle’, wat helling betekent. “Brand” refereert mogelijk naar het Middelhoogduitse woord ‘rant’, dat bergrand
betekent.

De gekende VDP domeinen Wittmann en Gutzler hebben enkele jaren geleden nieuwe percelen aangelegd in de Höllenbrand. Deze Gundersheimer
Spätburgunder 2019 is de tweede jaargang van Gutzler, en komt als VDP.Aus Ersten Lagen (premier cru) uit. Wat zijn we onder de indruk van deze wijn! Op basis
van wat we hier proefden kan het niet anders dat de Höllenbrand in de toekomst een Grosse Lage (grand cru) wordt. Dit is wellicht de mooiste combinatie kracht
en elegantie die we van Michaël Gutzler hebben geproefd. Prachtig fruit (kers, blauwe bes), eerder koele stijl met veel diepte en finesse. Voor
Spätburgunderliefhebbers een “must”. Om het met Michaël Gutzler zijn woorden te zeggen: Morstein mag zich een beetje zorgen maken. Met een knipoog te
nemen uiteraard.

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-westhofener-morstein-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Westhofener+Morstein%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-westhofener-morstein-vdp-gg-magnum-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Westhofener+Morstein%2C+VDP.GG+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-westhofener-morstein-vdp-gg-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Westhofener+Morstein%2C+VDP.GG+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-gundersheimer-vdp-aus-ersten-lagen-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Gundersheimer%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
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SPÄTBURGUNDER, VDP.GUTSWEIN - €14.00

(SKU: DGUSP19)

Wat een dijk van een instapwijn! Voor dit niveau betaal je niet alleen in Duitsland, maar zeker in Bourgogne door de band een stuk meer.

Deze wijn bulkt van de structuur en inhoud. Alles nog net met een kantje eraan, maar het geheel is zo ontzettend mooi en intens. Subtiele koffie, rijp doch fris
bessenfruit, knappe tannines. Een grote instapwijn!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SPÄTBURGUNDER, WESTHOFENER BRÜNNENHÄUSCHEN, VDP.GG - €49.60

(SKU: DGUSPBRUGG15)

Vlak naast de legendarische Mortsein ligt deze Grosse Lage en ondanks de zuidelijke oriëntatie is de Brünnenhauschen een koele wijngaard. Dit dankzij de westen
winden en de hogere ligging tot 240 meter boven zeeniveau. De bodem is voornamelijk kalk met klei-mergel en een hoog ijzergehalte. Deze geeft de bodem de
typische rode kleur, de zogenaamde ‘Terra Rossa’. Michaël Gutzelr heeft hier Spätburgunder aangeplant. Dit geeft een een prachtig complexe wijn. Geuren van
aardbei, kersen en een vleugje vanille en chocolade. Minerale, haast zilte structuur met elegante tannines. Grootse Pinot Noir!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, WESTHOFENER BRÜNNENHÄUSCHEN, VDP.GG - €49.60

(SKU: DGUSPBRUGG16)

Vlak naast de legendarische Mortsein ligt deze Grosse Lage en ondanks de zuidelijke oriëntatie is de Brünnenhauschen een koele wijngaard. Dit dankzij de westen
winden en de hogere ligging tot 240 meter boven zeeniveau. De bodem is voornamelijk kalk met klei-mergel en een hoog ijzergehalte. Deze geeft de bodem de
typische rode kleur, de zogenaamde ‘Terra Rossa’. Michaël Gutzelr heeft hier Spätburgunder aangeplant. Dit geeft een een prachtig complexe wijn. Geuren van
aardbei, kersen en een vleugje vanille en chocolade. Minerale, haast zilte structuur met elegante tannines. Grootse Pinot Noir!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, WESTHOFENER BRÜNNENHÄUSCHEN, VDP.GG MAGNUM - €107.00

(SKU: DGUSPBRUGG15M)

Vlak naast de legendarische Mortsein ligt deze Grosse Lage en ondanks de zuidelijke oriëntatie is de Brünnenhauschen een koele wijngaard. Dit dankzij de westen
winden en de hogere ligging tot 240 meter boven zeeniveau. De bodem is voornamelijk kalk met klei-mergel en een hoog ijzergehalte. Deze geeft de bodem de
typische rode kleur, de zogenaamde ‘Terra Rossa’. Michaël Gutzelr heeft hier Spätburgunder aangeplant. Dit geeft een een prachtig complexe wijn. Geuren van
aardbei, kersen en een vleugje vanille en chocolade. Minerale, haast zilte structuur met elegante tannines. Grootse Pinot Noir!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, WESTHOFENER MORSTEIN, VDP.GG - €41.70

(SKU: DGUSPMORGG18)

Dat er in de Morstein-wijngaard fantastische Rieslings worden geproduceerd weten we dankzij oa Wittmann. Deze kalkwijngaard is echter ook een ideale biotoop
voor Pinot Noir. Tel daarbij ook nog eens het uitzonderlijke jaar en je weet dat je hier met een juweeltje te maken hebt. Het begint met het fijnste rode fruit
(aardbeien, framboos) en zachte kruidigheid in de neus alwaar de minerale ondertoon de complexiteit alleen maar verhoogt. In de mond keert het rode fruit terug
aangevuld met fijne zuren die complementair werken en de wijn een fijnzinnige en sappige structuur geven. Een wijn met een grote toekomst!

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-vdp-gutswein-4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-westhofener-brunnenhauschen-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Westhofener+Br%C3%BCnnenh%C3%A4uschen%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-westhofener-brunnenhauschen-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Westhofener+Br%C3%BCnnenh%C3%A4uschen%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-westhofener-brunnenhauschen-vdp-gg-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Westhofener+Br%C3%BCnnenh%C3%A4uschen%2C+VDP.GG+Magnum
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Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, WESTHOFENER MORSTEIN, VDP.GG - €39.40

(SKU: DGUSPMORGG17)

Dat er in de Morstein-wijngaard fantastische Rieslings worden geproduceerd weten we dankzij oa Wittmann. Deze kalkwijngaard is echter ook een ideale biotoop
voor Pinot Noir. Tel daarbij ook nog eens het uitzonderlijke jaar en je weet dat je hier met een juweeltje te maken hebt. Het begint met het fijnste rode fruit
(aardbeien, framboos) en zachte kruidigheid in de neus alwaar de minerale ondertoon de complexiteit alleen maar verhoogt. In de mond keert het rode fruit terug
aangevuld met fijne zuren die complementair werken en de wijn een fijnzinnige en sappige structuur geven. Een wijn met een grote toekomst!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, WESTHOFENER MORSTEIN, VDP.GG MAGNUM - €78.00

(SKU: DGUSPMORGG16M)

Dat er in de Morstein-wijngaard fantastische Rieslings worden geproduceerd weten we dankzij oa Wittmann. Deze kalkwijngaard is echter ook een ideale biotoop
voor Pinot Noir. Tel daarbij ook nog eens het uitzonderlijke jaar en je weet dat je hier met een juweeltje te maken hebt. Het begint met het fijnste rode fruit
(aardbeien, framboos) en zachte kruidigheid in de neus alwaar de minerale ondertoon de complexiteit alleen maar verhoogt. In de mond keert het rode fruit terug
aangevuld met fijne zuren die complementair werken en de wijn een fijnzinnige en sappige structuur geven. Een wijn met een grote toekomst!

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, WESTHOFENER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €23.80

(SKU: DGUSPWESEL19)

Wie Westhofen zegt, zegt kalk! Ontegensprekelijk is dit één van Duitslands beste wijndorpen en enkele van de mooiste Rieslings ter wereld komen uit dit virtuoos
wijndorp. Maar de eerder koele kalkwijngaarden zijn ook ideaal voor top Spätburgunder. De koele stijl merk je onmiddellijk in de Ortswein (gemeente-appellatie)
van Michäel : wat een focus in deze wijn! Verwacht geen meeloper, wel een karakterwijn waar de structuur heerlijk wordt gecounterd door de juiste diepgang en
krokante rode fruitimpressies. Deze wijn staat nog maar aan het begin van de ontwikkeling. Bijzonder knappe prijskwaliteit.

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, WESTHOFENER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €22.40

(SKU: DGUSPWESEL18)

Wie Westhofen zegt, zegt kalk! Ontegensprekelijk is dit één van Duitslands beste wijndorpen en enkele van de mooiste Rieslings ter wereld komen uit dit virtuoos
wijndorp. Maar de eerder koele kalkwijngaarden zijn ook ideaal voor top Spätburgunder. De koele stijl merk je onmiddellijk in de Ortswein (gemeente-appellatie)
van Michäel : wat een focus in deze wijn! Verwacht geen meeloper, wel een karakterwijn waar de structuur heerlijk wordt gecounterd door de juiste diepgang en
krokante rode fruitimpressies. Deze wijn staat nog maar aan het begin van de ontwikkeling. Bijzonder knappe prijskwaliteit.

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-westhofener-morstein-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Westhofener+Morstein%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-westhofener-morstein-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Westhofener+Morstein%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-westhofener-morstein-vdp-gg-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Westhofener+Morstein%2C+VDP.GG+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-westhofener-vdp-aus-ersten-lagen-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Westhofener%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
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Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, fijn vlees, bospaddenstoelen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER, VDP.GUTSWEIN - €12.31

(SKU: DGUWB21)

Deze Weissburgunder mikt volledig op finesse en structuur. Knappe "koele" stijl met aroma's van munt, citrus en een fijne exotische ondertoon. Ook in de mond
heel precies en fijn. Elegant gevoel, met opvallend veel diepte voor een "instap". Het subtiele houtgebruikt zorgt bovendien voor een eerder bourgondische stijl.

Wijndomein Gutzler
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, asperges, gevogelte, fijne (gegrilde) visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-westhofener-vdp-aus-ersten-lagen/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Westhofener%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-vdp-gutswein-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+VDP.Gutswein
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J. NEUS

Rheinhessen is van oudsher een echte landbouwregio. Het glooiende landschap met vruchtbare bodems en schaarse bebossing zorgden er al ten tijde van de Kelten
voor dat hier nederzettingen kwamen. De Romeinen introduceerden de wijnbouw, maar voor Ingelheim -waar Weingut J. Neus is gevestigd- is vooral de passage van
Karel de Grote in de 8ste eeuw van belang.

Het rijk van Karel de Grote was te omvangrijk om vanuit één locatie te regeren. Zo had hij op verschillende plaatsen zogenaamde “Keizerpaltsen”, je zou het als een
mobiele regeringsplek kunnen bestempelen. Hoe omvangrijk het Keizerpalts wel was in Ingelheim maakt een rondwandeling door het oude centrum duidelijk.
Karel de Grote ondersteunde niet alleen de wijnbouw, er werden toen ook hoofdzakelijk rode druivenrassen aangeplant. Eigenlijk heeft Ingelheim in de eeuwen nadien
deze traditie voor rode druiven nooit meer verloren. Daarmee is het één van de Duitse gemeenten met een lange traditie voor rode wijn. In dat rijtje passen
bijvoorbeeld ook Assmannshausen (Rheingau) en Bürgstadt am Main (Franken).

Weingut J. Neus startte in 1881 als wijnhandel en onder impuls van het succes breidde de handel spoedig uit. Zo nam Josef Neus in 1884 zijn intrek in de locatie in de
Bahnhofstrasse te Ingelheim. Hoewel de wijnhandel vandaag niet meer bestaat, er zijn enkel nog de 12 ha eigen wijngaarden, snuif je tijdens een wandeling door het
fraaie park naast de villa en de schitterende kelders de grandeur op van weleer.

Een bijzonderheid is dat Josef Neus met een eigen kloonselectie van Spätburgunder werkte, de zogenaamde Neuskloon. Die wordt nog steeds op het domein gebruikt.
Het is een kloon waarbij de ranken zo goed als verticaal groeien, waardoor het aanbindwerk makkelijk verloopt. De trossen zijn compact, de druiven zijn klein en
kennen een dikke schil. De rendementen liggen bijgevolg laag, wat weer de kwaliteit ten goede komt. De kloon is eerder vroeger rijp. De Spätburgunders van Weingut
J. Neus zijn van een unieke stijl. Typisch is het cassisaroma, de finesse en de structuur. De tannines zijn elegant, maar vragen -zeker in het hogere gamma- om enkele
jaren rijping. De mosselkalkbodems in en rond Ingelheim dragen uiteraard bij tot dit spannende, fijne, minerale karakter. Dat rood hier erg serieus wordt genomen,
bewijst de aanplant van 80% rode rassen (Spätburgunder en Frühburgunder). Daarnaast richt het domein zicht op Weissburgunder en Chardonnay.

Na een moeilijke periode voor het domein tussen 1990 en 2013, kocht de ondernemersfamilie Schmitz uit Mainz het domein en zij investeerden flink in de gebouwen,
kelder en wijngaarden. Topwijnmaker Toni Frank werd aangetrokken en intussen hoort dit domein bij de top in Duitsland. Kleinschaligheid blijft het credo, de
productie schommelt rond 55.000 flessen.

Vinum Weinguide 2022: Weingut des Jahres in Rheinhessen

CHARDONNAY, INGELHEIMER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €26.10

(SKU: DNECHINGEL20)

De druiven voor deze Ingelheimer Chardonnay VDP.AUS ERSTEN LAGEN komen van de koele en kalkrijke wijngaarden Ingelheimer Schlossberg, de noordoostelijk
gelegen Westerberg en de Ingelheimer Horn. Deze krachtige Chardonnay is van een heel minerale stijl met aroma's van noten, vuursteen en zachte gisttonen. In
de mond valt de ziltigheid en de levendige zuurgraad op. Het gebruik van hout is nauwelijks merkbaar. Met deze knappe wijn zet Neus de stijle kwaliteitsopgang
verder en bewijst het eens te meer dat Chardonnay ook in Rheinhessen een toekomst heeft als druif voor Grosses Gewächs.

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, fijne visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

CHARDONNAY, MUSCHELKALK, VDP.GUTSWEIN - €13.39

(SKU: DNECHMUS20)

Deze wijn overschrijdt ruim het niveau van "instap". Doe de test en geef deze wijn blind aan een doorwinterde Bourgogneliefhebber. Vuursteen, appel, kruidig met
minerale accenten. Intens, verfijnd met knap spel tussen de ragfijne zuren en de structuur. Frisheid, elegant en knappe afdronk. Een dijk van een wijn, zeker in
deze prijsklasse!

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, schaal- en schelpdieren, groententaart, frisse kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

FRÜHBURGUNDER, INGELHEIMER, VDP.ORTSWEIN - €17.30

(SKU: DNEFBING19)

Ingelheim is één van de plaatsen in Duitsland met een lange traditie voor Frühburgunder, een prachtig maar zeldzaam druivenras. Slechts 0,2% van de
wijngaarden in Duitsland is ermee bestokt. Door het erg vroegrijpe karakter is het een van de druiven die het niet altijd makkelijk heeft met de klimaatopwarming.
Bij Weingut J. Neus weten ze gelukkig raad met Frühburgunder. Ze maken een hele elegante en fris-fruitige versie. Krokant rood fruit (kers, rode bes) met licht
kruidige toets en een vleugje hout. De finesse houdt aan in de mond, opvallend sappig en ondersteunende tannine. Wie van Frühburgunder houdt, moest dit
beslist proberen.

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, gevogelte, gegrilde vis, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-ingelheimer-vdp-aus-ersten-lagen/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Ingelheimer%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-muschelkalk-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Muschelkalk%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder-ingelheimer-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder%2C+Ingelheimer%2C+VDP.Ortswein
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FRÜHBURGUNDER, INGELHEIMER, VDP.ORTSWEIN - €17.30

(SKU: DNEFBING20)

Ingelheim is één van de plaatsen in Duitsland met een lange traditie voor Frühburgunder, een prachtig maar zeldzaam druivenras. Slechts 0,2% van de
wijngaarden in Duitsland is ermee bestokt. Door het erg vroegrijpe karakter is het een van de druiven die het niet altijd makkelijk heeft met de klimaatopwarming.
Bij Weingut J. Neus weten ze gelukkig raad met Frühburgunder. Ze maken een hele elegante en fris-fruitige versie. Krokant rood fruit (kers, rode bes) met licht
kruidige toets en een vleugje hout. De finesse houdt aan in de mond, opvallend sappig en ondersteunende tannine. Wie van Frühburgunder houdt, moest dit
beslist proberen.

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Frühburgunder
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pluimwild, gevogelte, gegrilde vis, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

ROSÉ, VDP.GUTSWEIN - €10.39

(SKU: DNEROSE21)

Dat ook voor de rosé de eigen Neuskloon van Spätburgunder wordt gebruikt is onmiddelijk duidelijk in het aroma. Heerlijk aromatisch met accenten van klein
bessenfruit (rode bes, cassis). Ook in de mond is dit een en al verleiding, met een sappige structuur waar weer een korf vol fris fruit de revue passeert. Een
zomerwijn pur sang, maar met de nodige ernst. Deze rosé is ontstaan na 14 tot 16u schilmaceratie.

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, zomerse terraswijn, BBQ, salades
Serveren In een breed glas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 11,50%

SPÄTBURGUNDER, ALTE REBEN, INGELHEIMER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €30.10

(SKU: DNESPALTEL18)

Deze Ingelheimer Spätburgunder Alte Reben komt van wijnstokken die tot 60 jaar oud zijn. De oude wijnstokken hebben bijzonder diepe wortels en hun losse
trossen met kleine bessen verleent de wijn een diepgaande verscheidenheid aan aroma's. Ook de mineraliteit spreekt voor zich en uit zich in een geweldige
fraîcheur. Aroma's van bosvruchten, fijne toastaroma's, lucifers karakteriseren de wijn. De structuur van de jeugd gaat na verloop van jaren over in zijdeachtige
elegantie. Het grote bewaarpotentieel van deze topper staat buiten kijf. VDP.Aus Ersten Lagen wijst op het feit dat de druiven komen uit geklasseerde
wijngaarden en daarmee vormt het het equivalent van een "premier cru".

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, wit vlees, gerijpt rundvlees, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, ALTE REBEN, INGELHEIMER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €26.10

(SKU: DNESPALTEL19)

Deze Ingelheimer Spätburgunder Alte Reben komt van wijnstokken die tot 60 jaar oud zijn. De oude wijnstokken hebben bijzonder diepe wortels en hun losse
trossen met kleine bessen verleent de wijn een diepgaande verscheidenheid aan aroma's. Ook de mineraliteit spreekt voor zich en uit zich in een geweldige
fraîcheur. Aroma's van bosvruchten, fijne toastaroma's, lucifers karakteriseren de wijn. De structuur van de jeugd gaat na verloop van jaren over in zijdeachtige
elegantie. Het grote bewaarpotentieel van deze topper staat buiten kijf. VDP.Aus Ersten Lagen wijst op het feit dat de druiven komen uit geklasseerde
wijngaarden en daarmee vormt het het equivalent van een "premier cru".

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, wit vlees, gerijpt rundvlees, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, INGELHEIMER PARES, VDP.GG - €53.70

(SKU: DNESPPARGG18)

De wijngaard “Pares”, een klein en reeds in middeleeuwen gekend topperceel, is de thuishaven van de druiven voor deze Grosses Gewächs (grand cru). De naam
Pares is afgeleid van de regionale naam voor paradijs. Een mooie benaming voor deze bijzondere wijngaard. Het hoge gehalte aan kalkstenen en de oude
wijnstokken zorgen voor wijnen met veel elegantie en minerale diepte, terwijl het loessgehalte zorgt voor een bepaalde romigheid. De expressieve fruitaroma's

https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder-ingelheimer-vdp-ortswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder%2C+Ingelheimer%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/rose-vdp-gutswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Ros%C3%A9%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-alte-reben-ingelheimer-vdp-aus-ersten-lagen/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+alte+Reben%2C+Ingelheimer%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-alte-reben-ingelheimer-vdp-aus-ersten-lagen-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+alte+Reben%2C+Ingelheimer%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
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van de wijn worden onderstreept door fijne toastaroma's van de laatste rijping in barrique. Spätburgunder uit de Pares hebben vele jaren rijping nodig om hun
volle schoonheid te ontwikkelen, geef deze topwijn daarom de nodige tijd.

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, wit vlees, gerijpt rundvlees, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, INGELHEIMER PARES, VDP.GG - €53.80

(SKU: DNESPPARGG19)

De wijngaard “Pares”, een klein en reeds in middeleeuwen gekend topperceel, is de thuishaven van de druiven voor deze Grosses Gewächs (grand cru). De naam
Pares is afgeleid van de regionale naam voor paradijs. Een mooie benaming voor deze bijzondere wijngaard. Het hoge gehalte aan kalkstenen en de oude
wijnstokken zorgen voor wijnen met veel elegantie en minerale diepte, terwijl het loessgehalte zorgt voor een bepaalde romigheid. De expressieve fruitaroma's
van de wijn worden onderstreept door fijne toastaroma's van de laatste rijping in barrique. Spätburgunder uit de Pares hebben vele jaren rijping nodig om hun
volle schoonheid te ontwikkelen, geef deze topwijn daarom de nodige tijd.

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie (Pluim)wild, wit vlees, gerijpt rundvlees, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, MUSCHELKALK, VDP.GUTSWEIN - €13.10

(SKU: DNESPMUS19)

Het blijft ongelooflijk hoeveel prachtige Spätburgunders Duitsland heeft, ook in de zogenaamde instapprijsklasse (toch voor deze druif). Je moet al op een andere
planeet wonen om dit niet te beseffen. Wanneer we dit proefden waren we toch even verbaasd, want wat biedt deze wijn geweldig Spätburgunderplezier: een
korf vol fruit, in hoofdzaak cassis (eigen aan de Neuskloon) en rode bes. Licht gerookte tonen geven wat contrast. De mond is enerzijds elegant licht, maar met
opvallende diepte en veelzijdigheid. Een wijn waarvan je glas sneller leeg is dan je zelf zou wensen.

In vergelijking met 2018 is er een klein verschil. Een deel van de jonge aanplant gaat naar een nieuwe instap rode cuvée (de Villa Neus). Daardoor is de Muschelkalk
vanaf 2019 nog een tikje serieuzer geworden.

Wijndomein J. Neus
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, (gegrilde) vis, lichte pasta's, charcuterie
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-ingelheimer-pares-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Ingelheimer+Pares%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-ingelheimer-pares-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Ingelheimer+Pares%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-muschelkalk-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Muschelkalk%2C+VDP.Gutswein
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SANDER

De immer goedlachse Stefan Sander staat haast symbool voor de nieuwe generatie wijnbouwers in Duitsland: modern ingesteld en veel respect voor de traditie. En dat
hier traditie heerst, bewijst hun decennia lange ervaring met biologische wijnbouw.

sedert de jaren 1950 worden niet-natuurlijke behandelingen in de wijngaard gebannen. De grootvader van Stefan, Ottoheinrich, had een kast vol boeken over
biodynamie en verdiepte zich steeds dieper in het thema. Het domein is ongeveer 25 ha groot en is gesitueerd op enkele kilometers van het Weingut Geil (Bechtheim).
Door hun jarenlange ervaring staan hun wijnen synoniem voor eerlijke kwaliteit. Bovendien bezitten de wijnen een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Alle wijnen
zijn even kristalzuiver als karaktervol. Opvallend is de oriëntatie voor echt droge wijnen: Stefan is niet echt een zoetebek en kiest daarom openlijk voor minerale, droge
wijnen die heel speels en veelzijdig voor de dag komen.
Het stijlverschil met de wijnen van Geil is opvallend (hoewel slechts 5 km van elkaar verwijderd), de wijnen zijn iets lichter. Maar dat maakt ze tegelijk ook erg drinkbaar.
We zitten hier eveneens in het warme, droge gedeelte van Zuid-Rheinhessen, maar de wijngaarden van Stefan Sander zijn eerder oostelijk georiënteerd. In het
algemeen kan je spreken dat de bodems er lichter zijn, met in de vlakkere wijngaarden meer duidelijk loessaandeel. De Cru wijngaarden (Schlossberg en Michelsberg)
zijn dan weer zwaarder van bodem, maar door de oostelijke expositie blijven de wijnen elegant en fris. De wijnen van Sander tonen zich open, steeds met mooie zuren,
puur en elegant.

Sinds 2005 zien we op dit domein een duidelijke kwaliteitsstijging en dat kent onmiddellijke resultaten in de pers: zowel in Eichelmann als Gault-Millau steeg dit
domein in de ranking. De laatste jaren zet Stefan nog meer in op duurzaamheid. In die optiek herplantte hij vergeten, historische druivenrassen zoals Grünfränkisch en
Fränkischer Burgunder waarvan de resultaten prachtig zijn.

 

CHARDONNAY - €11.50

(SKU: DSACH20)

Het zuiden van Rheinhessen is een ideale biotoop voor Chardonnay (trouwens ook voor alle Pinot varianten). Het is er niet alleen een tik warmer, maar vooral ook
droger. Combineer dit met de stijl van Sander (droog, maar nooit te strak) en je krijgt een leuk glas Chardonnay.
Een hele mooie en bovenal elegante Chardonnay van Sander. Lekker vol en evenwichtig. Het zeer discrete houtgebruik zorgt voor een subtiele gerookte noot. Zeer
mooi!

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gesausde visgerechten, romige kipgerechten, rundscarpaccio,

witschimmelkazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

GRÜNFRÄNKISCH, ZEITEN-SPRUNG - €17.30

(SKU: DSAGF19)

Grünfränkisch is een vergeten druif die aan de basis zou liggen van de wijn uit de originele Liefbraumilchwijngaard naast de Liebfrauenkirche in Worms (eeuwen
geleden dus). De druif was ooit wijdverspreid in Europa met een geschiedenis die teruggaat tot de Oudheid en werd tussen 1827 en 2008 als uitgestorven
beschouwd tot in een wijngaard in Landau (zuidelijke Pfalz) Grünfrankisch bleek aangeplant.

De wijn toont zicht niet uitbundig fruitig, met subtiele tonen van hooi, pompelmoes en wat kweepeer. Erg mooie structuur, mineraal, wat vuursteen, heel fris en
recht. Opvallend kruidig met toetsen van venkel, dille en koriander. Licht filmend zonder echt vet te zijn, met een toets zilt. Erg knappe en originele wijn. Een
stukje geschiedenis in het glas.

Wie zich wil verdiepen in deze historische druivenrassen: www.historische-rebsorten.de, een initiatief van Ulrich Martin, die ook zelf een "Muttergarten" heeft staan
met tal van die druivenrassen in Gundheim (Wonnegau, zuidelijk Rheinhessen).

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Grünfränkisch
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, gesausde visgerechten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING - €8.91

(SKU: DSARS20)

Het andere Rieslinggezicht ! Meibloesems, sterfruit en kruisbessen, gebouwd op minerale fundamenten. Strakdroge smaak, sappig eindigend, vol finesse en witte
pitvruchten. Meer dan alleen een basisriesling.

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, lichte visgerechten, schaal- en schelpdieren in pure bereidingen, frisse

kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay
https://vinikusenlazarus.be/product/grunfrankisch-zeiten-sprung/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Gr%C3%BCnfr%C3%A4nkisch%2C+Zeiten-Sprung
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling
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RIESLING SPÄTLESE - €10.50

(SKU: DSARSSPA19)

Stefan maakt in hoofdzaak droog gevinifieerde wijnen, maar in bepaalde jaren laat hij zich graag verleiden tot mooie restzoete wijnen. Denk maar aan de
prachtige Gewürztraminer Auslese van 2008. Ook in 2018 heeft Stefan enkele zoete pareltjes gemaakt. Deze Spätlese is een mooi voorbeeld hoe fris en zoet
heerlijk op elkaar inwerkt. De neus is gedomineerd door fris wit fruit, in de mond krijg je een fijne Spätlese. Het restzoet is mooi discreet en perfect verweven met
de fijne zuren.

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2019
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, blauwe kazen, pâté's
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,00%

RIESLING SPÄTLESE - €10.50

(SKU: DSARSSPA20)

Stefan maakt in hoofdzaak droog gevinifieerde wijnen, maar in bepaalde jaren laat hij zich graag verleiden tot mooie restzoete wijnen. Denk maar aan de
prachtige Gewürztraminer Auslese van 2008. Ook in 2018 heeft Stefan enkele zoete pareltjes gemaakt. Deze Spätlese is een mooi voorbeeld hoe fris en zoet
heerlijk op elkaar inwerkt. De neus is gedomineerd door fris wit fruit, in de mond krijg je een fijne Spätlese. Het restzoet is mooi discreet en perfect verweven met
de fijne zuren.

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, blauwe kazen, pâté's
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,00%

RIESLING, LOESSTERRASSEN - €11.60

(SKU: DSARSLOE20)

De oostelijk georiënteerde hellingen van Mettenheim bestaan vooral uit zanderige leem (loess) Dat geeft enerzijds minerale en frisse toetsen. Anderzijds krijg je
zuiver fruit zoals citrus, abrikoos en ananas. De smaak is heerlijk droog, zelfs wat strak; elegant met sappig fruit en een verfijnde afdronk. Op en top finessewijn.

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, visragout, salades met kip & geitenkazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, SEKT BRUT, PRESTIGE - €15.20

(SKU: DSARSSEK)

Op de zanderige kiezelbodems ontstaan sowieso al mooie, minerale Rieslings. Ideaal ook om een frisse schuimwijn van te maken. Met deze Brut Prestige hebben
we meteen het beste wat Sander aan bubbels maakt in huis gehaald. Fijne witte pitvruchten, appel en citrusaccenten. Mooie structuur en pittige aciditeit. Veel
finesse en lengte. Knap staaltje schuimwijn!

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, gekruide gerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%

SILVANER - €8.09

(SKU: DSASI21)

In Duitsland mag dan wel Franken de sterkste Silvaner reputatie hebben, Rheinhessen blijft 's werelds grootste Silvanerregio. En ook hier komen schitterende
wijnen van deze druif vandaan. Zeker op de meer mineralere bodems.

Wat een mooie Silvaner! Impressies van groene kruiden en limoen, opvallend puntje vettigheid. De wat rijkere stijl. Veelzijdige wijn!

Wijndomein Sander

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-spatlese-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Sp%C3%A4tlese
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-spatlese-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Sp%C3%A4tlese
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-loessterrassen/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Loessterrassen
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-sekt-brut-prestige/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Sekt+Brut%2C+Prestige
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Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Silvaner
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Vis met verse kruiden, risotto met paddestoelen, schaaldieren, asperges,

kalfsvlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

TRIO - €8.91

(SKU: DSATRIO20)

Fijn exotisch aroma, elegant en zacht in de mond. Fris fruit blijft nazinderen. Heel zuiver, bovendien zacht en vederlicht verteerbaar. Verrassende combinatie, en
bovenal zachte wijn. Leuk en zomers samenspel van Muscaris (zorgt voor muscaataroma), Silvaner (elegantie) en Weissburgunder (geeft het volume).

Deze cuvée ontstond n.a.v. de 75ste verjaardag van Ottoheinrich Sander en staat voor 3 generaties in bologische wijnbouw: Ottoheinrich, Gerhard en Stefan (de
huidige wijnmaker).

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Muscaris, Silvaner, Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Zachte visgerechten, pasta met kip, Aziatisch, terraswijn
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

WEISSBURGUNDER - €8.91

(SKU: DSAWB21)

Het zuiden van Rheinhessen is een ideale biotoop voor Pinot Blanc. Het is er niet alleen een tik warmer en vooral droger, je vindt er vooral heel wat kalk in de
bodem.
Rond, toegankelijk, sappig. Aroma’s van peer, pompelmoes en limoen. Mooi frisrond in de mond, elegant en krachtig tegelijk. Tof glas Pinot Blanc!

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Quiche, asperges, visgerechten (mag gesausd zijn), mosselen, kalsblanquette
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER, MICHELSBERG - €15.00

(SKU: DSAWBMIC20)

Het zuiden van Rheinhessen is een ideale biotoop voor Pinot Blanc. Het is er niet alleen een tik warmer en vooral droger, je vindt er vooral heel wat kalk in de
bodem.
Deze Michelsberg Weissburgunder is het Pinot Blanc pronkstuk van het huis. Rijpe aroma's van peer, zeste van sinaasappel en wat vlierbloesem. Op de
achtergrond fijne vanille en sesam. Heerlijk vol in de smaak, lekker toegankelijk met schitterend evenwicht. Zonder twijfel een top Pinot Blanc en een feestwijn pur
sang bij krab, kreeft, coquilles,...

Wijndomein Sander
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Quiche, rijke en romige visgerechten, wit vlees, gekruide kipgerechten, coquille
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner
https://vinikusenlazarus.be/product/trio/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Trio
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-6/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-michelsberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Michelsberg
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WEEDENBORN

Rheinhessen lijkt op het eerste zicht een zee van wijngaarden, met veel homogeniteit. Vergis je niet, er is meer bodendiversiteit dan je denkt, en ook klimatologisch zijn
er interne verschillen. Op de hoger gelegen kalkpercelen rond Monzernheim heeft Gesine Roll zich ontwikkeld tot de koningin van Sauvignon Blanc. Geen enkel
domein heeft een zo hoog percentage voor dit ras.

Wat is Rheinhessen toch een geweldig gebied. Het ene talent loopt er naast het andere, en wat alles nog extra glans geeft: de (jonge) wijnbouwers gunnen elkaar echt
hun succes. Je treft ze er samen op feesten, degustaties, etc. De openheid die de wijnbouwers in Rheinhessen onderling tonen is een voorbeeld voor vele andere regio’s.
Daar we zelf maandelijks in Rheinhessen onderweg zijn komen we naast de wijnbouwers wiens wijnen we vertegenwoordigen, ook vele andere producenten tegen. Zo
kennen we Gesine van Weedenborn al jaren, en spraken we haar al vaak. Het is een goede vriendin van Johannes & Elli Geil en van Philipp Wittmann en Eva Clüsserath
en staat gekend als een uiterst sympathiek iemand. Sinds Gesine het domein van de ouders in handen heeft genomen, is er kwalitatief veel veranderd. Vooral voor
Sauvignon Blanc van haar kalkbodems heeft ze een stevige reputatie opgebouwd, maar wij zijn ook enorm onder de indruk van haar Burgunders. Haar kalkrijke
bodems brengen prachtige, precieze wijnen voort met een opvallende vulling.

Gesine heeft na haar studies in Geisenheim stage gevolgd bij een aantal gerenommeerde domeinen, zoals Bassermann-Jordan in Deidesheim. Met 17 ha runt ze een
middelgroot domein, de percelen liggen verspreid rond Monzernheim, Westhofen en Bechtheim. Een groot kalkaandeel kenmerkt de bodems, maar ook de
zogenaamde “Terra Rossa”, ijzerhoudende bodem. Wijnen die tegelijk ernstig als charmant zijn, met veel spanning.

CHARDONNAY, RÉSERVE - €33.00

(SKU: DWBCHRES18)

Het idee achter deze geweldige Chardonnay Réserve is een Bourgondische impressie van een Chardonnay. De wijn is tegelijk elegant, mineraal, heeft een delicate
kruidigheid van hout. Een complexe aromatische neus, die doet denken aan kweepeer, gele perzik, passievrucht en lichte vanille. In de mond proeft men smaken
als rijpe peer, biscuit en munt. De wijn werd spontaan vergist en rijpte 18 maanden op nieuw hout op de fijne lie. Daarna werd hij ongefilterd gebotteld.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, gegrilde vis, wit vlees, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

CHARDONNAY, WESTHOFEN - €18.30

(SKU: DWBCHWES20)

Gesine haar domein ligt dan wel in Monzernhein, het intussen legendarische dorp Westhofen is vlakbij. Het kalkmassief dat een deel van het zuiden van
Rheinhessen kenmerkt kent daar een hoogtepunt. Geen wonder dat vele wijnmakers daar enkele percelen in handen willen krijgen. Gesine heeft er verschillende
wijngaarden, en op één ervan staat haar Chardonnay. Deze druif doet het daar opmerkelijk goed. Mooi strak, maar duidelijk ook rijp. Aroma van citroenmelisse en
limoen. Frisse onderbouw. Erg gelaagd en lang. Topper!

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, wit vlees, kaasfondue, raclette
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

GRANDE RÉSERVE - €46.69

(SKU: DWBGRARES17)

Met deze Grande Réserve zet Gesine niet alleen een mijlpaal voor het domein op tafel, maar ook voor de regio. Deze verbluffende wijn van hoofdzakelijk Sauvignon
Blanc met een klein aandeel Chardonnay is op meerdere vlakken bijzonder. Zo zoekt Gesine niet naar de grote rijpheid van de druiven. Perfect gezonde druiven en
fysiologisch rijp en van haar beste kalkpercelen, dat is het credo. De druiven werden geoogst in september 2017, de wijn verbleef in een groot houten vat tot 2020.
"Kalk moet hier spreken". En dat doet de wijn: ragfijne mineraliteit, subtiel hout, vleugje tabbak, fris fruit, peer, kamille en vuursteen. Ook in de mond toont de wijn
een opvallende rust, dit is eerder grote witte Bourgogne dan Loire... Mocht je al een vergelijk willen. Ongelooflijk mooie structuur, waarin geen enkel component
het voortouw neemt. Alles past als een raderwerk perfect in elkaar. Lange finale, met veel grip.

Voor deze prestige wijn heeft Gesine gekozen voor een luxueuze houten kist met 6 flessen. Deze wijn kan ook per fles gekocht worden.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay, Sauvignon Blanc
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Complexe visgerechten, krab, kreeft, wit vlees, coquilles
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

GRAUBURGUNDER - €11.89

(SKU: DWBGB21)

Een elegante versie van een druif die al eens de finesse wil overvleugelen. Mooi aroma van appel, peer en wat brioche. Zachte aciditeit, maar voldoende om het
contrast met de fijne, filmende structuur te bewaren. Speelse finale, mooi droog ook. Een echte allrounder.

Voor haar Grauburgunder worden enkel manueel geoogste druiven verwerkt, waarna er ongeveer 18u schilmaceratie wordt toegepast. Een minimaal gedeelte

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-reserve/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+R%C3%A9serve
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-westhofen-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Westhofen
https://vinikusenlazarus.be/product/grande-reserve/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Grande+R%C3%A9serve
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wordt in grote, houten vaten gelagerd.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Grauburgunder / Pinot Gris
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Riviervissen, groententaarten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

GRAUBURGUNDER - €11.50

(SKU: DWBGB20)

Een elegante versie van een druif die al eens de finesse wil overvleugelen. Mooi aroma van appel, peer en wat brioche. Zachte aciditeit, maar voldoende om het
contrast met de fijne, filmende structuur te bewaren. Speelse finale, mooi droog ook. Een echte allrounder.

Voor haar Grauburgunder worden enkel manueel geoogste druiven verwerkt, waarna er ongeveer 18u schilmaceratie wordt toegepast. Een minimaal gedeelte
wordt in grote, houten vaten gelagerd.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Grauburgunder / Pinot Gris
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Riviervissen, groententaarten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

ROSÉ - €11.89

(SKU: DWBROS21)

Een fijne rosé van Spätburgunder. Dit geeft een lichte, zalmroze kleur. Aroma's van aardbei en wilde bessen met minerale basis. Eerder strak van stijl, met
puristisch fruit. Frisse zuren en een finale van rood fruit en mineraliteit.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie BBQ, gegrilde vis, tomaatgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SAUVIGNON BLANC - €12.60

(SKU: DWBSB21)

Gesine nam de verantwoordelijkheid van het domein over in 2008 na haar studies in Geisenheim en stages bij o.a. Bassermann-Jordan (Pfalz) en Vergelegen (Z-
Afrika). Het is daar dat ze een passie voor Sauvignon Blanc ontwikkelde, en momenteel hoort ze met Weedenborn tot de beste Sauvignon Blanc domeinen in
Duitsland.

Ze snapt zelf niet waarom niet meer wijnbouwers met Sauvignon Blanc bezig zijn in zuidelijk Rheinhessen want zowel op het vlak van bodems (kalk) als klimaat is
dit een ideaal gebied voor deze druif. Ze voegt eraan toe dat deze druif wel veel precisiewerk vraagt. Een uur te kort of te lang schilmaceratie bv. geeft al een stijl
die ze niet wil. De nacht nadat de Sauvignon druiven zijn geoogst slaapt ze niet, dan blijft ze in de kelder om op het juiste moment te persen. Ze plukt Sauvignon
op volle rijpheid (en niet een tikkel vroeger zoals vele collega's). Ze houdt niet van teveel groene aroma's, maar gaat eerder voor het wat exotischer type met
impressies van papaya en passievrucht. Maar ook kruisbes en vliesbloesem. Lekker strak en mineraal.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Sauvignon Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visbereidingen, verse kazen, Aziatische keuken
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SAUVIGNON BLANC, WESTHOFEN, TERRA ROSSA - €21.60

(SKU: DWBSBTER20)

Gesine nam de verantwoordelijkheid van het domein over in 2008 na haar studies in Geisenheim en stages bij o.a. Bassermann-Jordan (Pfalz) en Vergelegen (Z-
Afrika). Het is daar dat ze een passie voor Sauvignon Blanc ontwikkelde, en momenteel hoort ze met Weedenborn tot de beste Sauvignon Blanc domeinen in
Duitsland.

Ze snapt zelf niet waarom niet meer wijnbouwers met Sauvignon Blanc bezig zijn in zuidelijk Rheinhessen want zowel op het vlak van bodems (kalk) als klimaat is
dit een ideaal gebied voor deze druif. Ze voegt eraan toe dat deze druif wel veel precisiewerk vraagt. Een uur te kort of te lang schilmaceratie bv. geeft al een stijl
die ze niet wil. De nacht nadat de Sauvignon druiven zijn geoogst slaapt ze niet, dan blijft ze in de kelder om op het juiste moment te persen. Ze plukt Sauvignon
op volle rijpheid (en niet een tikkel vroeger zoals vele collega's).

https://vinikusenlazarus.be/product/grauburgunder-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Grauburgunder
https://vinikusenlazarus.be/product/grauburgunder-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Grauburgunder
https://vinikusenlazarus.be/product/rose-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Ros%C3%A9
https://vinikusenlazarus.be/product/sauvignon-blanc/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sauvignon+Blanc
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Deze Terra Rossa Sauvignon Blanc is Gesine haar bekendste wijn. Het is zonder twijfel hét visitekaartje en bij het beste wat ze op de markt brengt. Jaarlijkse staat
deze wijn ook bij de top qua Sauvignon Blanc in Duitsland. Terra Rossa verwijst naar een klein perceel in Westhofen met ijzerhoudende rode aarde (wijngaard
Westhofener Steingrube). Het perceel is de eerste aanplant van Sauvignon Blanc van het domein (2000). De wijn verbleef voor de helft op oude, houten vaten, en
dit lange tijd sur lie.

Dit is o zo fijn, delicaat. Prachtig aroma van munt, pompelmoes en kruisbes met een hint van passievrucht en papaya. In de mond één en al strakheid en volledig
droog, maar ook een enorme dosis mineraliteit. Grote lengte, grote finesse. Dit is Sauvignon Blanc met internationale kwaliteitsallures.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Sauvignon Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visbereidingen, verse kazen, sushi
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SAUVIGNON BLANC, WESTHOFEN, TERRA ROSSA - €28.00

(SKU: DWBSBTER16)

Gesine nam de verantwoordelijkheid van het domein over in 2008 na haar studies in Geisenheim en stages bij o.a. Bassermann-Jordan (Pfalz) en Vergelegen (Z-
Afrika). Het is daar dat ze een passie voor Sauvignon Blanc ontwikkelde, en momenteel hoort ze met Weedenborn tot de beste Sauvignon Blanc domeinen in
Duitsland. Ze snapt zelf niet waarom niet meer wijnbouwers met Sauvignon Blanc bezig zijn in zuidelijk Rheinhessen want zowel op het vlak van bodems (kalk) als
klimaat is dit een ideaal gebied voor deze druif. Ze voegt eraan toe dat deze druif wel veel precisiewerk vraagt. Een uur te kort of te lang schilmaceratie bv. geeft al
een stijl die ze niet wil. De nacht nadat de Sauvignon druiven zijn geoogst slaapt ze niet, dan blijft ze in de kelder om op het juiste moment te persen. Ze plukt
Sauvignon op volle rijpheid (en niet een tikkel vroeger zoals vele collega's).

Deze Terra Rossa Sauvignon Blanc is Gesine haar bekendste wijn. Het is zonder twijfel hét visitekaartje en bij het beste wat ze op de markt brengt. Jaarlijkse staat
deze wijn ook bij de top qua Sauvignon Blanc in Duitsland. Terra Rossa verwijst naar een klein perceel in Westhofen met ijzerhoudende rode aarde (wijngaard
Westhofener Steingrube). Het perceel is de eerste aanplant van Sauvignon Blanc van het domein (2000). De wijn verbleef voor de helft op oude, houten vaten, en
dit lange tijd sur lie.

Uit haar schatkamer hebben we nog wat van deze 2016 kunnen kopen, want wat zijn we onder de indruk van hoe deze gerijpte Sauvignon Blanc Terra Rossa
proeft. Het aroma toont kristalzuivere passievrucht, hooi, pompelmoeszeste, sinaas en rozemarijn. De speelsheid van de jeugd heeft plaats gemaakt voor een
heerlijke smaakharmonie met nadruk op het fijne, sappige fruit (wederom sinaasappel en passievrucht), een subtiele filmende structuur en een lange finale. Een
minerale spanning ontbreekt niet. Met deze wijn bevestigt Gesine haar reputatie als de Queen van Sauvignon Blanc!

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Sauvignon Blanc
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visbereidingen, verse kazen, sushi
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SAUVIGNON BLANC, WESTHOFEN, TERRA ROSSA - €20.70

(SKU: DWBSBTER19)

Gesine nam de verantwoordelijkheid van het domein over in 2008 na haar studies in Geisenheim en stages bij o.a. Bassermann-Jordan (Pfalz) en Vergelegen (Z-
Afrika). Het is daar dat ze een passie voor Sauvignon Blanc ontwikkelde, en momenteel hoort ze met Weedenborn tot de beste Sauvignon Blanc domeinen in
Duitsland.

Ze snapt zelf niet waarom niet meer wijnbouwers met Sauvignon Blanc bezig zijn in zuidelijk Rheinhessen want zowel op het vlak van bodems (kalk) als klimaat is
dit een ideaal gebied voor deze druif. Ze voegt eraan toe dat deze druif wel veel precisiewerk vraagt. Een uur te kort of te lang schilmaceratie bv. geeft al een stijl
die ze niet wil. De nacht nadat de Sauvignon druiven zijn geoogst slaapt ze niet, dan blijft ze in de kelder om op het juiste moment te persen. Ze plukt Sauvignon
op volle rijpheid (en niet een tikkel vroeger zoals vele collega's).

Deze Terra Rossa Sauvignon Blanc is Gesine haar bekendste wijn. Het is zonder twijfel hét visitekaartje en bij het beste wat ze op de markt brengt. Jaarlijkse staat
deze wijn ook bij de top qua Sauvignon Blanc in Duitsland. Terra Rossa verwijst naar een klein perceel in Westhofen met ijzerhoudende rode aarde (wijngaard
Westhofener Steingrube). Het perceel is de eerste aanplant van Sauvignon Blanc van het domein (2000). De wijn verbleef voor de helft op oude, houten vaten, en
dit lange tijd sur lie.

Dit is o zo fijn, delicaat. Prachtig aroma van munt, pompelmoes en kruisbes met een hint van passievrucht en papaya. In de mond één en al strakheid en volledig
droog, maar ook een enorme dosis mineraliteit. Grote lengte, grote finesse. Dit is Sauvignon Blanc met internationale kwaliteitsallures.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Sauvignon Blanc
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visbereidingen, verse kazen, sushi
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER - €11.50

(SKU: DWBWB20)

Wie denkt dat instap en serieuze wijn bij Weissburgunder (Pinot Blanc) niet samengaat, moet dit glas maar eens proeven. Rijpe appel, ananas en een vleug
mango kleuren het aroma. In de mond fris, met mooie sappigheid en knappe structuur. Fundamenteel droog ook met zachte zuren. 12u lange schilweking en na
de gisting rustte de wijn nog een tijd op het gistbed.

https://vinikusenlazarus.be/product/sauvignon-blanc-westhofen-terra-rossa-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sauvignon+Blanc%2C+Westhofen%2C+Terra+Rossa
https://vinikusenlazarus.be/product/sauvignon-blanc-westhofen-terra-rossa/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sauvignon+Blanc%2C+Westhofen%2C+Terra+Rossa
https://vinikusenlazarus.be/product/sauvignon-blanc-westhofen-terra-rossa-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sauvignon+Blanc%2C+Westhofen%2C+Terra+Rossa
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Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Riviervissen, groententaarten, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER, WESTHOFEN, VOM KALKMERGEL - €15.29

(SKU: DWBWBKAL19)

Wat een pracht van een Pinot Blanc! In de neus licht rokerigheid, maar ook duidelijk rijpe ananas en limoen. De mond is zeer intens, mooi droog en een prachtige
balans tussen sappigheid en precisie. Lange, minerale finale. Een stijl die heel wat liefhebbers zal bevallen, en bovendien een glas dat gastronomisch wel heel
breed inzetbaar is.

Wijndomein Weedenborn
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke visgerechten, wit vlees, kaasfondue, raclette
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-westhofen-vom-kalkmergel/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Westhofen%2C+vom+Kalkmergel
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WITTMANN

De vraag wie in de recente geschiedenis de belangrijkste man van Rheinhessen is, kent twee antwoorden: Klaus-Peter Keller en Philipp Wittmann. Beiden hebben ze er
niet alleen voor gezorgd dat Rheinhessen terug op de kaart staat, ze zijn tegelijk ook de motor en inspirator van een nieuwe generatie wijnmakers. Een wijngaard is
maar zo goed als zijn beste wijnmaker, en samen hebben ze bijvoorbeeld Morstein haast cultstatus gegeven.

Het is nochtans een topwijngaard, die reeds in 1282 werd vermeld, maar het potentieel kwam er niet altijd uit. Of de wijnen werden in het verleden onder de noemer
van het toen beroemde Nierstein verkocht. Morstein oogt niet spectaculair, de wijnen zijn dat wel.

Waar Klaus-Peter Keller zich meer richt op het eigen domein, is Philipp Wittmann iemand met een actieve rol in het regio- en verenigingsleven. Hij was lange tijd
voorzitter van VDP Rheinhessen, en werkt thans nog altijd samen met Maxime Herkunft Rheinhessen, waar hij samen met zijn goede vriend Johannes Geil de regio
verbindt. Dat doet hij eigenlijk al sinds de oprichting van Message in a Bottle in 2001.

Philipp Wittmann is een toptalent, gezegend met een grote zelfzekerheid en uitstraling. Hij heeft overtuigingskracht en weet exact wat hij wil. Hij nam het domein over
in 2004, en hij voerde prompt biodynamische principes in. Zijn ouders waren een van de pioniers van biologische wijnbouw in Rheinhessen. Ik heb het geluk gehad
wijnen uit de jaren 1980 en 1990 van dit domein te kunnen proeven en toen was het niveau al hoog. Hij focust op klassieke druiven, en met 70% riesling is dat aandeel
hoog. Het is niet verwonderlijk dat Philipp net met riesling reputatie heeft gemaakt. Droge, precieze en minerale stijl in een uiterst fijne structuur. Kracht, zonder
vettigheid. Primair fruit, daar zoekt hij niet naar. Wel naar expressie van zijn kalkwijngaarden, en focus. Het zijn indrukwekkende wijnen, die bij de beste rieslings
wereldwijd horen, en lang kunnen ouderen. Maar hij kan ook schitterend overweg met weissburgunder, silvaner, chardonnay en spätburgunder. Laatste project is het
aanleggen van een perceel spätburgunder in de koele Gundersheimer Höllenbrand, wat Michael Gutzler van Weingut Gutzler trouwens ook heeft gedaan.

Een bezoek aan dit 30 ha grote domein is aan te bevelen. De machtige gewelfkelders zijn uniek in Wonnegau, en getuigen van 350 jaar wijnbouwtraditie. Het grote
binnenplein, het statige bureau- en vinotheekgebouw en de prachtige tuin. In alles zit oog voor detail en kwaliteit. En hij is gehuwd met Eva Clüsserath, van Weingut
Ansgar Clüsserath (Mosel). Ook een topdomein en al jaren in ons gamma.

Natuurlijk ga je hier in de eerste plaats voor Riesling. De Gutsriesling is al een serieus visitekaartje, de Westhofener VDP.Aus Ersten Lagen is een van de beste prijs-
kwaliteitsverhoudingen in het hogere niveau. De Grosse Gewächse tonen hoe begenadigd Philipp wel is: de iets sappigere Aulerde, de koele en fijne Kirchspiel, de
machtige Morstein en de virtuoze maar moeilijk te verkrijgen Brünnenhäuschen. Ook om zijn Silvaner kan je niet heen, net zoals zijn Weissburgunder en Chardonnay.
Spätburgunder heeft, zoals hierboven beschreven, ook een enorm potentieel, vooral in de koele en kalkrijke Gundersheimer Höllenbrand. Afhankelijk van jaargang
maakt Philipp ook edelzoet, met vooral knappe Spätlese en Auslese. Er is een revival van Kabinett, het lichtste predikaatstype. Dat hij ook hier goed mee overweg kan,
bewijst de hedonistische Riesling Kabinett Morstein.

CHARDONNAY, RÉSERVE - €39.00

(SKU: DWICHRES19)

Philipp Wittmann is naast een Rieslingvirtuoos ook een liefhebber van de zeer minerale stijl van Chardonnay. Grote Chablis is iets wat hem niet onberoerd laat. En
op zijn kalkbodems van Westhofen maakt hij eveneens een machtige Chardonnay. Deze wijn staat dan ook quasi elk jaar in de top 10 van beste witte Pinot in
Duitsland (waar dus ook Chardonnay onder valt). De reden is simpel: pure kalkbodem, de juiste temperatuur, lage rendementen, gedoseerd houtgebruik én een
virtuoos aan het werk. Grote wijn met veel toekomst.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Romige visgerechten, krab, kreeft, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

CHARDONNAY, RÉSERVE - €39.00

(SKU: DWICHRES20)

Philipp Wittmann is naast een Rieslingvirtuoos ook een liefhebber van de zeer minerale stijl van Chardonnay. Grote Chablis is iets wat hem niet onberoerd laat. En
op zijn kalkbodems van Westhofen maakt hij eveneens een machtige Chardonnay. Deze wijn staat dan ook quasi elk jaar in de top 10 van beste witte Pinot in
Duitsland (waar dus ook Chardonnay onder valt). De reden is simpel: pure kalkbodem, de juiste temperatuur, lage rendementen, gedoseerd houtgebruik én een
virtuoos aan het werk. Grote wijn met veel toekomst.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Romige visgerechten, krab, kreeft, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

RIESLING KABINETT, WESTHOFENER MORSTEIN, VDP.GROSSE LAGE - €26.31

(SKU: DWIRKMOR21)

De Morstein bewijst zich eens te meer als "koele wijngaard". Daar waar dartele en frisse Kabinettwijnen eerder voorbehouden zijn voor regio's zoals Mosel en Nahe,
slaagt Philipp Wittmann ook in zijn topwijngaard in het opzet om een fantastische Kabinett te maken. Wat een schitterende combinatie van subtiel geel fruit,
bloesems en limoen. In de mond heerst een knappe lichtvoetigheid, steeds blijven de frisse zuren op de voorgrond waardoor het subtiele restzoet nooit de
overhand neemt. Een grote Kabinett met enorm potentieel.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Frisse fruitdesserts, Aziatisch, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-reserve-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+R%C3%A9serve
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-reserve-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+R%C3%A9serve
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-kabinett-westhofener-morstein-vdp-grosse-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Kabinett%2C+Westhofener+Morstein%2C+VDP.Grosse+Lage
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RIESLING, 100 HÜGEL - €10.60

(SKU: DWIRSHUG21)

De basisgedachte van de "100 Hügel" is duidelijk: een heel toegankelijke stijl, expressief en sappig met duidelijke citrusaccenten. Bovendien excellente
prijskwaliteit.

Met "100 Hügel” wijnen creëerde Philipp Wittmann een nieuw gamma, afkomstig van het heuvelachtige binnenland van Rheinhessen (vandaar “Hügel”), alsook
van de jongere stokken van zijn eigen kalkwijngaarden. Dit zijn wijnen die in hun jeugd toegankelijker zijn dan de andere Wittmann wijnen, maar duidelijk de
kwaliteitsstempel dragen van het domein.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Frisse visgerechten, wit vlees, gerechten met Oosterse invloed, allrounde
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, ESTATE, VDP.GUTSWEIN - €15.00

(SKU: DWIRSEST21)

Deze riesling is een selectie van verschillende percelen uit de kalkwijngaarden rond het dorp Westhofen. Quasi alle wijngaarden zijn zuid/zuidoost georiënteerd
zodat een combinatie van zeer fijn fruit en een complexe mineraliteit wordt bereikt.

Dit is de eigenlijke “instapriesling” van Philipp (althans van zijn kalkpercelen rond het dorp Westhofen). Wat een puur glas Riesling! De fijnste abrikozen, enorm
minerale vulling en een lange, speelse afdronk. Mooi droog ook, lekker strak. Een veelzijdige maaltijdbegeleider. Kan vele jaren mee. Dat Philipp, één de beste
Rieslingmakers überhaupt, zijn basisriesling ook ter harte neemt, mag duidelijk wezen.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Het fijnste viswerk, schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

RIESLING, GUNDERSHEIMER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €26.10

(SKU: DWIRSGUNEL21)

Sinds enkele jaren is Philipp Wittmann bezig met een spannend project in de Gundersheimer Höllenberg. In feite is deze wijngaard het westelijke verlengde van
de Westhofener Morstein. Hier kon Wittmann enkele percelen bemachtigen en er werden kwalitatieve klonen van zowel Spätburgunder als Riesling aangeplant.
In die zin zijn de stokken jonger dan voor de Riesling Westhofener, maar wat een potentieel toont de Gundersheimer Höllenberg. Onder de loess- en leemlaag ligt
een dikke laag kalksteen. Omwille van de hogere ligging rijpen de druiven lager en is de stijl van de wijn nog koeler dan wat we uit de Westhofener Morstein
gewoon zijn. Dat is meteen duidelijk in het glas. Fijne citrus, mandarijn, mineraliteit en appelsien. In de mond toont zich een grote spanning, met veel lengte en
een parade aan verfijnd fruit. Omdat dit de "koelste" wijn van het huis is, krijgt de wijn een iets langer verblijf op de gistdroesem, dat geeft net dat tikkeltje
rondheid zonder ook maar iets aan de precisie te raken. Op termijn zal de Gundersheimer Höllenberg als Grosses Gewächs op de markt komen, intussen mag de
Rieslingliefhebber zich verheugen op deze schitterende Aus Ersten Lagen (Premier Cru) versie.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Het fijnste viswerk, schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, VOM KALKSTEIN, VDP.GUTSWEIN - €18.90

(SKU: DWIRSKAL21)

Sinds 2018 wordt er zo mogelijk nog meer selectie toegepast bij dit topdomein. Dit omdat er vanaf dan ook een viertrapspyramide (zoals in de Pfalz) wordt
gebruikt bij de VDP-leden in Rheinhessen. Aangezien Philipp Wittmann voorzitter is van deze organisatie gaat hij natuurlijk voorop in deze vernieuwing. Voor deze
riesling maakt Philipp gebruik van percelen uit verschillende topwijngaarden met een diepe kalkondergrond. Ondermeer de Westhofener Morstein en Kirchspiel
alsook de Gundersheimer Höllenbrand leveren druiven aan voor deze wijn.

En dat de genen van deze wijn goed zitten proef je. De neus is meteen enorm verleidelijk met rijpe sinaasappel, een hint van steenfruit en een diepe minerale
onderbouw. In de mond zetten de frisse zuren de smaakpapillen meteen op scherp. Wat hierna volgt is volledig in de lijn van dit huis van vertrouwen. De fijnste
abrikozen, duidelijk minerale vulling en een lange, droge intense afdronk. Een wijn die nu al kan genoten worden maar waar je na enkele jaren kelderrust zonder
twijfel nog meer plezier aan zal beleven!

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Het fijnste viswerk, schaal- en schelpdieren

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-100-hugel-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+100+H%C3%BCgel
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-estate-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Estate%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-niersteiner-vdp-aus-ersten-lagen/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Gundersheimer%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-vom-kalkstein-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+vom+Kalkstein%2C+VDP.Gutswein
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Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, WESTHOFENER AULERDE, VDP.GG - €46.90

(SKU: DWIRSAULGG20)

Deze wijngaard, een restant van de oorspronkelijke Rijn, heeft een zuid tot zuidwest oriëntatie en ligt aan de voet van die andere Grand Cru wijngaard, de
Kirchspiel. De krachtige leemmergel bodem met kalkstroken geeft een krachtige Riesling met een schitterende minerale diepte. Kan zonder probleem 10 jaar en
langer mee, maar is vaak in de jeugd al verrassend toegankelijk. Onder invloed van de klimaatopwarming zijn de warmste percelen uit Aulerde niet meer voorzien
voor Grosses Gewächs. Daarom is Aulerde de laatste jaren fijner en eleganter geworden.
Hoogte: 90-100 m • Bodem: Kleimergel, leem, kalk en loess

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Het fijnste viswerk, schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10-12 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

RIESLING, WESTHOFENER, VDP.AUS ERSTEN LAGEN - €27.90

(SKU: DWIRSWESEL21)

Deze riesling “Westhofener” is een selectie van verschillende kalkpercelen uit de Grosse Lagen (Grand Cru) wijngaarden rond het dorp Westhofen. Quasi alle
wijngaarden zijn zuid/zuidoost georiënteerd zodat een combinatie van fruit en een complexe mineraliteit wordt bereikt.

Deze wijn van volledig spontane gisting heeft even tijd nodig in het glas/karaf. Nadien zeer minerale aroma’s, lichtjes kruidig ook. Frisse appel, perzik, wat ananas.
De mineraliteit is steeds merkbaar en trekt zich schitterend verder in de mond. In de mond gaan kracht en finesse hand in hand. In het tweede stuk meer fijn fruit
en een minerale onderbouw. Speels en sappig met een veelzijdig karakter. Knappe lengte. Kan 10 jaar mee vanaf oogstjaar. Topriesling van één van de
Rieslinggrootmeesters!

VDP.Aus Ersten Lagen = Premier Cru

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Het fijnste viswerk, schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SCHEUREBE, VDP.GUTSWEIN - €14.50

(SKU: DWISC19)

Deze Scheurebe heeft complexe aroma’s van Mirabel pruimen, pompelmoes en zwarte bessen. Speelse zuren en sappige aroma’s van citroen en kruisbes zorgen
voor een plezierig mondgevoel. Een lange, minerale afdronk maakt het af. Een aromatische druif met de stempel van Wittmann: klasse!

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Scheurebe
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visbereidingen, Aziatische keuken
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SILVANER, VDP.GUTSWEIN - €11.70

(SKU: DWISI21)

Rheinhessen is het grootste Silvaner-gebied ter wereld. Dit oude ras komt al meer dan 300 jaar voor in Duitsland en doet het uitstekend in dit klimaat. De
kalkbodem zorgt voor een zeer minerale expressie.

Wittmann is sowieso één van Duitslands beste wijnbouwers en dit ligt in de lijn met wat we van hem mogen verwachten: zeer mineraal, strak, fijn en lang. Aroma’s
van versgemaaid gras, groene kruiden, limoen en wat pompelmoes. Goed droog en mineraal strak in de smaak.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Silvaner
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Apero, schaal-en schelpdieren, asperges, visgrechten met verse groene kruiden
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-westhofener-aulerde-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Westhofener+Aulerde%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-westhofener-vdp-aus-ersten-lagen-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Westhofener%2C+VDP.Aus+Ersten+Lagen
https://vinikusenlazarus.be/product/scheurebe-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Scheurebe%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/silvaner-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Silvaner%2C+VDP.Gutswein
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WEISSBURGUNDER & CHARDONNAY, WESTHOFENER, VDP.ORTSWEIN - €21.80

(SKU: DWIWBCHWES19)

Elk jaar horen de Weissburgunder "S" en Chardonnay "S" van Philipp Wittmann tot Duitslands beste Burgunderwijnen. Sedert jaargang 2014 bracht Philipp deze
wijnen op een nog hoger niveau door nog strenger te selecteren. Deze dragen de naam Weissburgunder "Reserve" en Chardonnay "Reserve" en komen pas
minimaal 15 maanden na oogst op de markt. Net zoals bij zijn Rieslings heeft hij ook van deze wijnen een tweede wijn gemaakt. Deze
Weissburgunder&Chardonnay Westhofener is zonder twijfel een volbloed Wittmann. Fijne nuances die zowel subtiel exotisch als mineraal en gerookt zijn.
Prachtige smaakstructuur, veel diepgang, finesse en precisie. Lange finale. Knap staaltje vakmanschap. Heeft Bourgogne allures! Feestwijn pur sang.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay, Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Romige visgerechten, krab, kreeft, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER & CHARDONNAY, WESTHOFENER, VDP.ORTSWEIN - €21.80

(SKU: DWIWBCHWES20)

Elk jaar horen de Weissburgunder "S" en Chardonnay "S" van Philipp Wittmann tot Duitslands beste Burgunderwijnen. Sedert jaargang 2014 bracht Philipp deze
wijnen op een nog hoger niveau door nog strenger te selecteren. Deze dragen de naam Weissburgunder "Reserve" en Chardonnay "Reserve" en komen pas
minimaal 15 maanden na oogst op de markt. Net zoals bij zijn Rieslings heeft hij ook van deze wijnen een tweede wijn gemaakt. Deze
Weissburgunder&Chardonnay Westhofener is zonder twijfel een volbloed Wittmann. Fijne nuances die zowel subtiel exotisch als mineraal en gerookt zijn.
Prachtige smaakstructuur, veel diepgang, finesse en precisie. Lange finale. Knap staaltje vakmanschap. Heeft Bourgogne allures! Feestwijn pur sang.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Chardonnay, Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Romige visgerechten, krab, kreeft, wit vlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER, 100 HÜGEL - €10.60

(SKU: DWIWBHUG20)

Helder in het glas. Aroma van pompelmoes, limoenzeste, blonde tabbak, licht gerookt. Krachtige smaakaanzet, flink wat structuur, goed droog en strak. Lange
afdronk met blijvende kracht waar het verfijnde hout nog eens langskomt.

Wijndomein Wittmann
Land Duitsland
Regio Rheinhessen
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gerookte vis, gegrild wit vlees, kalfsvlees
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-chardonnay-westhofener-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder+%26+Chardonnay%2C+Westhofener%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-chardonnay-westhofener-vdp-ortswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder+%26+Chardonnay%2C+Westhofener%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-100-hugel/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+100+H%C3%BCgel
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SAALE-UNSTRUT

819 ha, Duitslands noordelijkste regio
Belangrijkste druivenrassen: 14,8% Müller-Thurgau, 13,8% Weissburgunder, 8,9% Riesling, 6,8% Dornfelder, 6,5% Bacchus
Belangrijkste bodems: mosselkalk, rode zandsteen en loessleem

WINZEREI LÜTTMER

Van de 13 Duitse wijnbouwregio’s is Saale-Unstrut het minste gekend. Daar zijn verschillende redenen voor. Het feit dat de DDR periode dit gebied op pauze heeft gezet
wat (onder andere) wijnbouw betreft, speelt een duidelijke rol.

Die andere Oost-Duitse regio, Sachsen, heeft zich sneller ‘herpakt’ na de eenmaking, mede dankzij de impuls van het toerisme (Dresden, Meissen). In Saale-Unstrut
verloopt het professionaliseren van de wijnbouw allemaal wat trager. En naast de intussen talrijke domeinen in hoofdberoep, zijn er tal van boeiende kleinschalige
projecten, vaak als hobby of nevenberoep. Om het gebied te beleven, moet je echt terplekke gaan. Je vindt amper wijn van Saale-Unstrut buiten het gebied zelf. Ze
spelen er graag hun “cool-climate” uit, hoewel de klimaatverandering ook daar is te merken. De bodem is gedomineerd door het Triastijdperk, wat hier een mix van
mosselkalk en zandsteen oplevert. Keuper vind je er in mindere mate.

De Winzerei Lüttmer is zo één van die vele kleinschalige domeinen. Wanneer het meezit produceert Klaus Lüttmer 1500 flessen, evengoed zijn het er maar 500. Hij is
eigenlijk editor van beroep in Berlijn, maar zocht een hobby om de lange dagen in de donkere studio te doorbreken. Wijnmaken zou het worden. Maar als West-Duitser
(“Wessi”) was de zoektocht naar een perceel geen sinecure.

Dat lukte uiteindelijk, en in 2008 plantte hij zijn Frühburgunderstokken. Eigenlijk wou hij Spätburgunder, maar de man waar hij de stokken kocht vond in het koelere
klimaat van Saale-Unstrut frühburgunder beter passen. “Met wat ik vandaag weet over de diva Frühburgunder zou ik dat niet opnieuw doen”, lacht Klaus.
Frühburgunder is immers erg wispelturig.

De eerste jaren kreeg Klaus hulp van Bernard Pawis, één van de pionierwijnbouwers na de eenmaking. Momenteel vinifieert hij alles zelf in een kleine kelder in
Querfurt-Vitzenburg, naast het kasteel waarvan een deel in puin ligt. Je bent er haast in niemandsland. De natuur is er prachtig. Hij past houtlagering toe, maar enkel
gebruikte barriques. Die haalt hij bij Rebholz in de Pfalz. “Zo weet ik dat de vaten al in contact zijn gekomen met topwijn, en zo haal ik een deeltje kelderomgeving van
daar naar hier.” De Frühburgunders van Klaus zijn prachtig, ware vertegenwoordigers voor het ras, met zachtheid, specerijen en fijne tannines. Maar in dit geval ook
spanning, een zekere koppigheid en gelaagde structuur. Hij maakt 2 assemblages: Frau Lüttmer en Herr Lüttmer.

FRÜHBURGUNDER "S", HERR LÜTTMER - €40.50

(SKU: DLUFBHER19)

Voor de "Herr Lüttmer" neemt Klaus de vaten met de krachtigste stijl. Daardoor is de Herr Lüttmer wat intenser, maar zonder dat de finesse verloren gaat. De
tannines zijn bijzonder sappig en heerlijk rijp. Zwarte kers, bosfruit, wat humus, toets kaneel en rokerige ondertoon met wat koffie. Kan je je nog meer wensen voor
een Frühburgunder? In de smaak gaat het feest onverminderd verder: fijne tannines, smakelijk donker fruit, ondertoon van specerijen en een lange, volle finale
waarin alle zachtheid samenkomt.
Productie: slechts enkele honderden flessen.

Wijndomein Winzerei Lüttmer
Land Duitsland
Regio Saale-Unstrut
Druivenras Frühburgunder
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, Oosterse stoofpotjes (Rendang), (pluim)wild, zachte kazen,

genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

FRÜHBURGUNDER, FRAU LÜTTMER - €29.50

(SKU: DLUFBFRA18)

Net zoals de "Herr Lüttmer" stelt Klaus de "Frau Lüttmer" samen op basis van enkele vaten. De stijl van Frau Lüttmer is een tikje lichtvoetiger, net iets minder op
zwart fruit gestoeld, maar met opvallend veel finesse voor dit zeldzame druivenras. Heerlijk zuiver fruit: rijpe rode besjes, braam en kers. Maar ook toetsen van
koffie en kruidenbonbon en specerijen. De tannines zijn ragfijn, de structuur zacht en het spel tussen de aardse tonen (koffie), specerijen en fruit vertederend. Wat
een heerlijke Frühburgunder!
Productie: slechts enkele honderden flessen.

Stuart Pigott: 94/100

Wijndomein Winzerei Lüttmer
Land Duitsland
Regio Saale-Unstrut
Druivenras Frühburgunder
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, Oosterse stoofpotjes (Rendang), (pluim)wild, zachte kazen,

genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 8-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder-s-herr-luttmer/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder+%22S%22%2C+Herr+L%C3%BCttmer
https://vinikusenlazarus.be/product/fruhburgunder-frau-luttmer/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Fr%C3%BChburgunder%2C+Frau+L%C3%BCttmer
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WÜRTTEMBERG

11.424 ha, samen met de Ahr de regio waar meer rood dan wit wordt verbouwd in Duitsland
Belangrijkste druivenrassen: 18,5% Riesling, 17,7% Trollinger, 15,6% Lemberger, 11,6% Spätburgunder, 11,3% Schwarzriesling
Belangrijkste bodems: Keuper en mosselkalk

ALDINGER

Het is eigenlijk verbazend dat Württemberg, de 4de grootste Duitse regio (na Rheinhessen, Pfalz en Baden), toch niet zo gekend is bij ons. Er is lokaal een hoge
wijnconsumptie, dat zou al iets kunnen verklaren. Maar er zijn meerdere redenen. Domeinen zoals Aldinger tonen aan dat Württemberg grandioze wijnen kan
voortbrengen, uniek van stijl.

Wat ook opvalt is dat meer dan 80% van de productie in handen is van coöperatieven. Hoewel daar beslist mooie wijnen vandaan kunnen komen, maken zij nu niet
bepaald een reputatie als topgebied. Hier wordt ook meer rood dan wit gemaakt, met de voor ons minder gekende Trollinger als belangrijkste rode druif. Een ras dat
lichtvoetige speelse en fruitige wijnen geeft. Geen echte grote wijnen dus, eerder sympathiek te bestempelen. Nochtans heeft Württemberg alles in handen om als
topgebied te worden beschouwd. In deze regio tussen Heilbronn tot het zuiden van Stuttgart is heel wat bodemvariatie, waar kalkformaties in verschillende gedaanten
toch wel het hoofdaandeel vormen, met een mix van Muschelkalk en Keuper. Het gebied is op dit moment ook gespaard van al te warme omstandigheden, waardoor
een elegante en frisse stijl hier nog altijd mogelijk is.

Trots zijn we om met Aldinger te kunnen samenwerken. Op basis van hun erelijst is dit momenteel het beste domein van de regio. En toch blijven hun prijzen
interessant. Zeker wanneer je voor ogen houdt dat het hier echt om topwijnen gaat.

Historisch gezien is de Aldingerfamilie al eeuwenlang met wijnbouw bezig, maar pas rond 1950 werd het Weingut zelf opgericht toen Gerhard Aldinger de vatenmakerij
van zijn schoonvader ombouwde tot wijndomein. Toen hij in 1971 de voormalige steengroeve “Gips” in handen kreeg en er wijnstokken aanplantte startte het echte
kwaliteitsverhaal. 5 ha werden plots 14 ha – vandaag 30 ha. En Weingut Aldinger werd een van de grote kwaliteitspioniers van Württemberg. Samen met gekende
collega’s (Dautel, Drautz-Able,…) zetten ze niet alleen de regio op de kaart, maar ook een nieuwe stijl van wit en rood. Namelijk eentje met barriquegebruik (voor rood
dan), wat ongebruikelijk was in Duitsland tot de jaren ’80, en focus op droge wijnen.

Vandaag staan de broers Hansjörg en Matthias Aldinger aan het roer, bijgestaan door hun vader Gert. De verdeling rood-wit is ongeveer 50-50 en het aandeel van de
streektypische Trollinger is teruggebracht tot 7%, ten voordele van edele rassen zoals Riesling, Spätburgunder en Sauvignon Blanc. Dit laatste mag vreemd klinken,
maar dit stukje van Württemberg (het Remstal) is een van de beste gebieden in Duitsland voor deze druif. Meer dan 100 jaar geleden kwam Sauvignon Blanc hier al
voor onder de naam Muskatsilvaner.

Wanneer we de stijl van Aldinger moeten samenvatten, dan draait alles hier om finesse, elegantie en frisheid. En dit voor eender welke druif. Weingut Aldinger is lid van
VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter), met als beste wijngaarden de Grosse Lagen Untertürkheimer Gips Marienglas (monopoliebezit, bodem: gipskeuper) en
de Fellbacher Lämmler (mix van gipskeuper, mergel en zandsteen). 5 op 5 druiven in Gault-Millau, 5 op 5 sterren in Eichelmann en Fallstaff, wijndomein van het jaar
2020 in Vinum,… De erelijst van Weingut Aldinger is indrukwekkend. Terecht.

BRUT NATURE - €58.81

(SKU: DALSEKBN15)

Deze bijzondere Sekt hoort tot het beste wat Duitsland biedt inzake schuimwijn. Indrukwekkend is het minste wat je over deze topfles kan zeggen.
Nadat de basiswijn tien maanden rijpte in gebruikte barriques, verbleef de wijn maar liefst 5 jaar op fles voor de tweede gisting. Slechts 1600 flessen van jaargang
2015 werden geproduceerd. Deze 2015 presenteert zich zowel met prachtige kracht als met een stralende frisheid. De fijnste aroma's van wit pitfruit, brioche,
amandel en een fijnzinnige structuur in de mond met fijne mousse. In de stijl van grote Champagne.

 

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Chardonnay, Pinot Meunier, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, schaal- en schelpdieren
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken, maar kan ook enkele jaren mee
Alcohol 13,00%

CHARDONNAY, UNTERTÜRKHEIMER GIPS, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €47.20

(SKU: DALCHGIPEG20)

Deze wijngaard (Gips) is als geen ander verbonden met de familie Aldinger. Ze bezitten het gehele areaal, en daarom prijkt ook trots “Monopol” op de capsule. Tot
de druifluisplaag (phylloxera), die een groot deel van het Europese wijngaardareaal vernietigde in de 18de eeuw, was dit perceel al gekend als topwijngaard. Daar
bleef door deze ramp niets van over, en dit stukje Württemberg werd omgevormd tot steengroeve.

In 1971 kreeg de familie Aldinger de kans om dit grondstuk te kopen. De steengroeve had inmiddels de poorten gesloten. Het werd hun beste perceel, en alle
wijnen zijn hier sindsdien consequent droog gevinifieerd. Een deel van deze wijngaard valt onder VDP.Erste Lage (premier cru), het filetstuk komt als Grosses
Gewachs (droge Grand Cru) op de markt (Gips Marienglas VDP.GG). De ligging aan de stadsrand van Stuttgart geeft een bijzondere setting.

Met jaargang 2020 wint Aldinger voor de tweede keer de Chardonnay Tophy van Fallstaff als Duitslands beste Chardonnay, ditmaal met 95/100. Wie dit glas proeft
zal meteen vaststellen dat dit in de stijl is van grote witte Bourgogne. Schitterende gelaagde neus van vuursteen, rokerigheid, mineraliteit, subtiel fruit en koele
impressies. De mond toont zich enorm precies met grote minerale spanning, zilt en lengte. Grandioze Chardonnay!

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, krab, kreeft
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

LEMBERGER, HANWEILER BERG, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €19.30

(SKU: DALLBBEREG19)

https://vinikusenlazarus.be/product/brut-nature/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Brut+Nature
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-unterturkheimer-gips-vdp-erstes-gewachs/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Chardonnay%2C+Untert%C3%BCrkheimer+Gips%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
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Wanneer er één regio in Duitsland specialist is in Lemberger (Blaufränkisch), dan is het Württemberg. Dit druivenras werd in de 19de eeuw door de adellijke familie
von Neipperg hier geïntroduceerd. Zij hadden immers connecties met de Habsburgers (Oostenrijk), waar Blaufränkisch (het synynoniem in Oostenrijk voor
Lemberger) al lang gekend was als druif. Vreemd genoeg bleef een kwaliteitstraditie voor Lemberger in Württemberg lange tijd uit. Het is een laatrijpend ras, en
de druiven werden niet altijd rijp. Betere klonale selecties, de klimaatsopwarming en meer ervaring hebben ertoe geleid dat de resultaten voor Lemberger in
Duitsland de laatste decennia sterk zijn verbeterd. In die zin dat je vandaag echt topwijnen ervan vindt.

Hanweiler is idyllisch gelegen tussen Korb en Winnenden. De Hanweiler Berg, geklasseerd als Erste Lage (premier cru) kent een zuideijke expositie en wordt
rondom door bossen beschermd, wat resulteert in koele nachttemperaturen en warme dagen. De sterke temperatuurschommelingen van het microklimaat en de
ijzerhoudende bodem zorgen voor fruitige en krachtige Lemberger wijnen.

Intense aroma's van cassis, kers, tijm en jeneverbes en een hint van vuursteen. Een mooie tanninestructuur en rijping in barriques zorgen voor de krachtige en
zacht gerookte structuur van deze Lemberger. De prachtige frisheid maken deze Hanweiler Berg een erg elegantie wijn. Tijdens de maceratie worden 30% niet-
ontriste druiven gebruikt. Dat zorgt voor extra frisheid en fijne structuur.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pasta's, charcuterie, wit en rood vlees, zachte kazen, allrounder
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

LEMBERGER, HANWEILER BERG, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €21.10

(SKU: DALLBBEREG20)

Wanneer er één regio in Duitsland specialist is in Lemberger (Blaufränkisch), dan is het Württemberg. Dit druivenras werd in de 19de eeuw door de adellijke familie
von Neipperg hier geïntroduceerd. Zij hadden immers connecties met de Habsburgers (Oostenrijk), waar Blaufränkisch (het synynoniem in Oostenrijk voor
Lemberger) al lang gekend was als druif. Vreemd genoeg bleef een kwaliteitstraditie voor Lemberger in Württemberg lange tijd uit. Het is een laatrijpend ras, en
de druiven werden niet altijd rijp. Betere klonale selecties, de klimaatsopwarming en meer ervaring hebben ertoe geleid dat de resultaten voor Lemberger in
Duitsland de laatste decennia sterk zijn verbeterd. In die zin dat je vandaag echt topwijnen ervan vindt.

Hanweiler is idyllisch gelegen tussen Korb en Winnenden. De Hanweiler Berg, geklasseerd als Erste Lage (premier cru) kent een zuideijke expositie en wordt
rondom door bossen beschermd, wat resulteert in koele nachttemperaturen en warme dagen. De sterke temperatuurschommelingen van het microklimaat en de
ijzerhoudende bodem zorgen voor fruitige en krachtige Lemberger wijnen.

Intense aroma's van cassis, kers, tijm en jeneverbes en een hint van vuursteen. Een mooie tanninestructuur en rijping in barriques zorgen voor de krachtige en
zacht gerookte structuur van deze Lemberger. De prachtige frisheid maken deze Hanweiler Berg een erg elegantie wijn. Tijdens de maceratie worden 30% niet-
ontriste druiven gebruikt. Dat zorgt voor extra frisheid en fijne structuur.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pasta's, charcuterie, wit en rood vlees, zachte kazen, allrounder
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

LEMBERGER, NASHORN, VDP.GUTSWEIN - €13.20

(SKU: DALLB20)

Wanneer er één regio in Duitsland specialist is in Lemberger (Blaufränkisch), dan is het Württemberg. Dit druivenras werd in de 19de eeuw door de adellijke familie
von Neipperg hier geïntroduceerd. Zij hadden immers connecties met de Habsburgers (Oostenrijk), waar Blaufränkisch (het synynoniem in Oostenrijk voor
Lemberger) al lang gekend was als druif. Vreemd genoeg bleef een kwaliteitstraditie voor Lemberger in Württemberg lange tijd uit. Het is een laatrijpend ras, en
de druiven werden niet altijd rijp. Betere klonale selecties, de klimaatsopwarming en meer ervaring hebben ertoe geleid dat de resultaten voor Lemberger in
Duitsland de laatste decennia sterk zijn verbeterd. In die zin dat je vandaag echt topwijnen ervan vindt.

Deze instap Lemberger toont meteen waar het bij deze druif oevr gaat. Het aroma onthult zwarte bessen, blauwe bes en fijnen toesten van mediterrane kruiden.
De volle en zachte body wordt uitstekend aangevuld door de aangename tanninestructuur en een frisse zuurgraad. Sappig bessenfruit, roze peper en cederhout
maken het smaakbeeld compleet.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pasta's, charcuterie, wit en rood vlees, zachte kazen, allrounder
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

RIESLING KABINETT, UHLBACHER GÖTZENBERG, VDP.GROSSE LAGE - €18.82

(SKU: DALRSKABGOT21)

Dit is wat je van een Kabinett verwacht: recht, intense zuren die dartel spelen met het fijne restzoet en laag in alcohol. In de mond is de zuurstructuur erg precies
en laat het zinderende fruitige restzoet nooit op de voorgrond treden. Je proeft als het ware een mix tussen groene appel en appelsien. Een heerlijk aperitief, maar
ook bij fruitdesserts en pittige Oosterse keuken. Tegenover de 53,6 gr restzoet staan maar liefst 12 gr zuren!

Falstaff: top 10 beste Kabinett

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland

https://vinikusenlazarus.be/product/lemberger-hanweiler-berg-vdp-erstes-gewachs/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Lemberger%2C+Hanweiler+Berg%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
https://vinikusenlazarus.be/product/lemberger-hanweiler-berg-vdp-erstes-gewachs-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Lemberger%2C+Hanweiler+Berg%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
https://vinikusenlazarus.be/product/lemberger-nashorn-vdp-gutswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Lemberger%2C+Nashorn%2C+VDP.Gutswein


Vinikus & Lazarus

Endepoelstraat 3A 017
3210 Linden

+32 16 43 73 78
info@vinikusenlazarus.be
www.vinikusenlazarus.be

Regio Württemberg
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fijne Aziatische keuken, zoetzure bereidingen, foie gras, frisse fruitdesserts
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 7,00%

RIESLING, REBHUHN, VDP.GUTSWEIN - €10.90

(SKU: DALRS21)

Werken met respect voor de natuur is een van de credo’s van dit domein. Een Rebhuhn (patrijs) staat symbool voor een gunstige natuurlijke biotoop. Er gaat
trouwens van de opbrengst van deze wijn ook een bijdrage naar Nature Life International, ter ondersteuning van het behoud van natuur in de wijngaarden.
Voor deze droge instapriesling worden de jonge stokken gebruikt van verschillende percelen. Het grootste deel wordt spontaan vergist, en dit gebeurt deels (20%)
in grote houten vaten. In deze wijn merk je onmiddellijk de stijl van het huis: zuivere aroma’s van kweepeer, appel en witte perzik. De mond toont zich lichtvoetig,
maar heel levendig. Het mooie fruit in combinatie met de dartele zuren geven een sappig mondgevoel. Als aperitief, terraswijn, of bij een fris visgerecht. Je zegt
het maar.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Riesling
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visgerechten, mosselen, Oosterse keuken
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,00%

SPÄTBURGUNDER, FELLBACHER RÉSERVE, VDP.ORTSWEIN - €28.21

(SKU: DALSPFELRES19)

We hebben enkele Spätburgunders in het gamma die we op vat selecteren en enkel voor ons laten bottelen, zoals bij Shelter Winery (Baden) en J. Neus
(Rheinhessen). Ook deze -overigens geweldige!- Spätburgunder is enkel bij ons verkrijgbaar. Maar we ontdekten de wijn pas toen die gebotteld was. De oplage is
ca. 350 flessen
Het is een aparte selectie uit de topwijngaard Fellbacher Lämmler (Grosse Lage = grand cru). In principe is deze wijn een Grosses Gewächs, maar VDP laat maar
één Grosses Gewächs per wijngaard toe van een druif. Bij Aldinger hebben ze al een Spätburgunder Fellbacher Lämmler VDP.GG. De bodem is er wat zwaarder
(mergel) t.o.v. de lager gelegen Untertürkheimer Gips. Dat geeft de wijn een krachtigere stijl, tikje vlezig ook. Voor deze reserve werden de druiven niet ontrist. Dat
houdt een risico in, maar wanneer de steeltjes perfect rijp zijn (zoals in 2019) geeft dat een extra dosis frisheid en structuur mee. Het resultaat is een dijk van een
Spätburgunder waar we bij herproeven steeds weer onder de induk zijn. Kracht, zonder té, fijnheid en balans blijft primeren. Verfijnde kruidigheid en eerder een
gevoel van zwart fruit. Lange finale, veel bewaarpotentieel.

Deze wijn werd exclusief gebotteld voor Vinikus&Lazarus.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wit en rood vlees, pluim(wild) harde kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

SPÄTBURGUNDER, UNTERTÜRKHEIMER GIPS MARIENGLAS, VDP.GG - €35.90

(SKU: DALSPMARGG19)

Deze wijngaard is als geen ander verbonden met de familie Aldinger. Ze bezitten het gehele areaal, en daarom prijkt ook trots “Monopol” op de capsule. Tot de
druifluisplaag (phylloxera), die een groot deel van het Europese wijngaardareaal vernietigde in de 18de eeuw, was dit perceel al gekend als topwijngaard. Daar
bleef door deze ramp niets van over, en dit stukje Württemberg werd omgevormd tot steengroeve. In 1971 kreeg de familie Aldinger de kans om dit grondstuk te
kopen. De steengroeve had inmiddels de poorten gesloten. Het werd hun beste perceel, en alle wijnen zijn hier sindsdien consequent droog gevinifieerd. Een deel
van deze wijngaard valt onder VDP.Erste Lage (premier cru), het filetstuk komt als Grosses Gewachs (droge Grand Cru) op de markt (Gips Marienglass VDP.GG). De
ligging aan de stadsrand van Stuttgart geeft een bijzondere setting.

Marienglas verwijst naar Gips in de meest pure vorm. Het is in die gedaante zelfs lichtdoorlatend en werd gebruikt voor het vervaardigen van kerkramen, als
alternatief voor glas. Deze Grosses Gewächs staat jaarlijks bij de grootste Spätburgunders die in Duitsland worden gemaakt. Bij deze druif draait het niet zozeer
om concentratie en kracht, wel om elegantie, fraîcheur en finesse. En laat net dat de grote troef zijn van deze wijn. Ongelooflijk complex in de neus met fijn rood
fruit (krieken), maar ook earl grey, fijn rokerig en floraal. De mond is een ode aan de finesse van deze druif: ragfijne zuren doorprikken het puristische fruit en het
zachte houtgevoel. Ellenlange, elegante afdronk. Nu al groots, maar een wijn die alleen maar kan groeien met kelderrijping.

Koude maceratie van 1 week met 50% gehele druiven.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wit en fijn rood vlees, pluimwild, genietwijn op zich

https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-kabinett-uhlbacher-gotzenberg-vdp-grosse-lage/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling+Kabinett%2C+Uhlbacher+G%C3%B6tzenberg%2C+VDP.Grosse+Lage
https://vinikusenlazarus.be/product/riesling-rebhuhn-vdp-gutswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Riesling%2C+Rebhuhn%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-fellbacher-reserve-vdp-ortswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Fellbacher+R%C3%A9serve%2C+VDP.Ortswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-unterturkheimer-gips-marienglas-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+Untert%C3%BCrkheimer+Gips+Marienglas%2C+VDP.GG
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Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SPÄTBURGUNDER, VDP.GUTSWEIN - €12.00

(SKU: DALSP19)

Een heerlijk glas Spätburgunder aan deze prijs? We waren zelf ook onder de indruk. Dit is een echte Aldinger, wat betekent dat fijn rood fruit, elegantie en frisheid
hand in hand gaan.

Je geniet van een glas vol kers, rode bessen en wat sprokkelhout. Het hout is subtiel. En op elk moment is er die heerlijke spanning. Ondanks het lichtvoetige
karakter is er een mooie concentratie en lengte. Een Spätburgunder waarvan de fles veel te snel leeg zal zijn.

Voor deze wijn worden jongere stokken gebruikt van verschillende percelen, waar kalk domineert. Om het mooie fruit in de wijn te bewaren wordt een koude
maceratie toegepast van 5 dagen. Daarna volgt 3 weken schilweking. De lagering gebeurt volledig op barriques van 3 jaar oud, en dit gedurende 6 maanden.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pasta's, charcuterie, wit vlees, tomaatgerechten, gegrilde vis
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

SPÄTBURGUNDER, VDP.GUTSWEIN - €13.20

(SKU: DALSP20)

Een heerlijk glas Spätburgunder aan deze prijs? We waren zelf ook onder de indruk. Dit is een echte Aldinger, wat betekent dat fijn rood fruit, elegantie en frisheid
hand in hand gaan.

Je geniet van een glas vol kers, rode bessen en wat sprokkelhout. Het hout is subtiel. En op elk moment is er die heerlijke spanning. Ondanks het lichtvoetige
karakter is er een mooie concentratie en lengte. Een Spätburgunder waarvan de fles veel te snel leeg zal zijn.

Voor deze wijn worden jongere stokken gebruikt van verschillende percelen, waar kalk domineert. Om het mooie fruit in de wijn te bewaren wordt een koude
maceratie toegepast van 5 dagen. Daarna volgt 3 weken schilweking. De lagering gebeurt volledig op barriques van 3 jaar oud, en dit gedurende 6 maanden.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pasta's, charcuterie, wit vlees, tomaatgerechten, gegrilde vis
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

WEISSBURGUNDER, UNTERTÜRKHEIMER GIPS MARIENGLAS, VDP.GG - €35.01

(SKU: DALWBMAR19)

Deze wijngaard is als geen ander verbonden met de familie Aldinger. Ze bezitten het gehele areaal, en daarom prijkt ook trots “Monopol” op de capsule. Tot de
druifluisplaag (phylloxera), die een groot deel van het Europese wijngaardareaal vernietigde in de 18de eeuw, was dit perceel al gekend als topwijngaard. Daar
bleef door deze ramp niets van over, en dit stukje Württemberg werd omgevormd tot steengroeve.

In 1971 kreeg de familie Aldinger de kans om dit grondstuk te kopen. De steengroeve had inmiddels de poorten gesloten. Het werd hun beste perceel, en alle
wijnen zijn hier sindsdien consequent droog gevinifieerd. Een deel van deze wijngaard valt onder VDP.Erste Lage (premier cru), het filetstuk komt als Grosses
Gewachs (droge Grand Cru) op de markt (Gips Marienglass VDP.GG). De ligging aan de stadsrand van Stuttgart geeft een bijzondere setting.

Dit is één van de beste Duitse Weissburgunders die we ooit in het glas hadden, makkelijk te verwarren met grote witte Bourgogne. De lage rendementen op de
kalkrijke bodem zijn de basis van een van de beste Weissburgunders uit Duitsland.

De wijn kreeg 12 maanden barrique, en verbleef maar liefst 17 maanden in contact met de gistlie. Met deze wijn willen de Aldingers geen vettigheid, wel een
krachtige en fijne structuur met veel precisie, in een heerlijke verfijne reductieve stijl. Dat deze wijn jaren kan bewaren is duidelijk. Geweldig complexe neus van
geroosterde tonen met noten en rokerigheid. Maar ook mango, peer en brioche. In de mond een indrukwekkende structuur en ellenlange finale met kruidige
tonen waar de zuren zoveel frisheid meegeven. Immense spanning en prachtige structuur met ragfijne zuren

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, warme bereidingen van schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10-12°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER, UNTERTÜRKHEIMER GIPS MARIENGLAS, VDP.GG - €35.90

(SKU: DALWBMAR20)

Deze wijngaard is als geen ander verbonden met de familie Aldinger. Ze bezitten het gehele areaal, en daarom prijkt ook trots “Monopol” op de capsule. Tot de
druifluisplaag (phylloxera), die een groot deel van het Europese wijngaardareaal vernietigde in de 18de eeuw, was dit perceel al gekend als topwijngaard. Daar
bleef door deze ramp niets van over, en dit stukje Württemberg werd omgevormd tot steengroeve.

https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-vdp-gutswein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/spatburgunder-vdp-gutswein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Sp%C3%A4tburgunder%2C+VDP.Gutswein
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-unterturkheimer-gips-marienglas-vdp-gg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Untert%C3%BCrkheimer+Gips+Marienglas%2C+VDP.GG
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In 1971 kreeg de familie Aldinger de kans om dit grondstuk te kopen. De steengroeve had inmiddels de poorten gesloten. Het werd hun beste perceel, en alle
wijnen zijn hier sindsdien consequent droog gevinifieerd. Een deel van deze wijngaard valt onder VDP.Erste Lage (premier cru), het filetstuk komt als Grosses
Gewachs (droge Grand Cru) op de markt (Gips Marienglass VDP.GG). De ligging aan de stadsrand van Stuttgart geeft een bijzondere setting.

Dit is één van de beste Duitse Weissburgunders die we ooit in het glas hadden, makkelijk te verwarren met grote witte Bourgogne. De lage rendementen op de
kalkrijke bodem zijn de basis van een van de beste Weissburgunders uit Duitsland.

De wijn kreeg 12 maanden barrique, en verbleef maar liefst 17 maanden in contact met de gistlie. Met deze wijn willen de Aldingers geen vettigheid, wel een
krachtige en fijne structuur met veel precisie, in een heerlijke verfijne reductieve stijl. Dat deze wijn jaren kan bewaren is duidelijk. Geweldig complexe neus van
geroosterde tonen met noten en rokerigheid. Maar ook mango, peer en brioche. In de mond een indrukwekkende structuur en ellenlange finale met kruidige
tonen waar de zuren zoveel frisheid meegeven. Immense spanning en prachtige structuur met ragfijne zuren

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, warme bereidingen van schaal- en schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10-12°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER, UNTERTÜRKHEIMER GIPS, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €17.19

(SKU: DALWBGIPEG20)

Deze wijngaard (Gips) is als geen ander verbonden met de familie Aldinger. Ze bezitten het gehele areaal, en daarom prijkt ook trots “Monopol” op de capsule. Tot
de druifluisplaag (phylloxera), die een groot deel van het Europese wijngaardareaal vernietigde in de 18de eeuw, was dit perceel al gekend als topwijngaard. Daar
bleef door deze ramp niets van over, en dit stukje Württemberg werd omgevormd tot steengroeve.

In 1971 kreeg de familie Aldinger de kans om dit grondstuk te kopen. De steengroeve had inmiddels de poorten gesloten. Het werd hun beste perceel, en alle
wijnen zijn hier sindsdien consequent droog gevinifieerd. Een deel van deze wijngaard valt onder VDP.Erste Lage (premier cru), het filetstuk komt als Grosses
Gewachs (droge Grand Cru) op de markt (Gips Marienglass VDP.GG). De ligging aan de stadsrand van Stuttgart geeft een bijzondere setting.

Kalkbodem en Weißburgunder is een prima combinatie. Het geeft de wijn extra beet en structuur. Geen uitbundig exotisch fruit en vettigheid, wel een bijzonder
elegante en fijne Weißburgunder met aroma’s van sterfruit, peer en een vleug ananas. In de mond een prachtige frisheid die mooi samensmelt met het fijne fruit.
Er zijn zachte houttonen, maar deze blijven discreet. 40% van de wijn werd op hout gelagerd. Een schitterende maaltijdwijn bij het betere viswerk en wit vlees.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, kaasfondue, raclette, allrouder
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WEISSBURGUNDER, UNTERTÜRKHEIMER GIPS, VDP.ERSTES GEWÄCHS - €18.80

(SKU: DALWBGIPEG21)

Deze wijngaard (Gips) is als geen ander verbonden met de familie Aldinger. Ze bezitten het gehele areaal, en daarom prijkt ook trots “Monopol” op de capsule. Tot
de druifluisplaag (phylloxera), die een groot deel van het Europese wijngaardareaal vernietigde in de 18de eeuw, was dit perceel al gekend als topwijngaard. Daar
bleef door deze ramp niets van over, en dit stukje Württemberg werd omgevormd tot steengroeve.

In 1971 kreeg de familie Aldinger de kans om dit grondstuk te kopen. De steengroeve had inmiddels de poorten gesloten. Het werd hun beste perceel, en alle
wijnen zijn hier sindsdien consequent droog gevinifieerd. Een deel van deze wijngaard valt onder VDP.Erste Lage (premier cru), het filetstuk komt als Grosses
Gewachs (droge Grand Cru) op de markt (Gips Marienglass VDP.GG). De ligging aan de stadsrand van Stuttgart geeft een bijzondere setting.

Kalkbodem en Weißburgunder is een prima combinatie. Het geeft de wijn extra beet en structuur. Geen uitbundig exotisch fruit en vettigheid, wel een bijzonder
elegante en fijne Weißburgunder met aroma’s van sterfruit, peer en een vleug ananas. In de mond een prachtige frisheid die mooi samensmelt met het fijne fruit.
Er zijn zachte houttonen, maar deze blijven discreet. 40% van de wijn werd op hout gelagerd. Een schitterende maaltijdwijn bij het betere viswerk en wit vlees.

Wijndomein Aldinger
Land Duitsland
Regio Württemberg
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne visgerechten, wit vlees, kaasfondue, raclette, allrouder
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-unterturkheimer-gips-marienglas-vdp-gg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Untert%C3%BCrkheimer+Gips+Marienglas%2C+VDP.GG
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-unterturkheimer-gips-vdp-erstes-gewachs/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Untert%C3%BCrkheimer+Gips%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
https://vinikusenlazarus.be/product/weissburgunder-unterturkheimer-gips-vdp-erstes-gewachs-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=duitsland&utm_term=Weissburgunder%2C+Untert%C3%BCrkheimer+Gips%2C+VDP.Erstes+Gew%C3%A4chs
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FRANKRIJK

BORDEAUX

134.000 ha

Belangrijkste druivenrassen:
Rood: 66% Merlot, 22,5% Cabernet Sauvignon, 9,5% Cabernet Franc, 2% overig
Wit: 45% Sémillon, 43% Sauvignon Blanc, 5% Muscadelle, 7% overig

Belangrijkste bodems: Kiezel, klei, kalk, zand

NINI

Gilles Brianceau en Cecile Thibon werken overdag bij het nationaal landbouwinstituut, in hun vrije momenten bewerken ze een klein perceeltje in de appellatie
Cadillac. Cecile is de jongste zus van Hélène Thibon (Mas de Libian). Hun natuurlijke visie van wijnmaken geeft een bijzonder originiele en puristische versie van een
rode Bordeaux.

LE NINI, CADILLAC - €11.00

(SKU: FNINI21)

In de zee van klassieke Bordeaux is deze NiNi een leuke verschijning. De nadruk ligt op frisheid, sap en puurheid. In de neus springt het rode fruit zo in je gezicht,
een vleugje paprika ontbreekt niet. In de smaak kraakfris, puur, rode bessen en speels.

Wijndomein Nini
Land Frankrijk
Regio Bordeaux
Druivenras Merlot
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Charcuterie, gevogelte, (gegrilde) vis, pasta's
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product-category/frankrijk/rhone/mas-de-libian/
https://vinikusenlazarus.be/product/le-nini-cadillac/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Le+NiNi%2C+Cadillac
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BOURGOGNE

28.000 ha
Belangrijkste druivenrassen: Pinot Noir, Chardonnay
Belangrijkste bodems: kalk in verschillende variaties zoals Kimméridgien in Chablis, klei

GANDINES

In het hart van Macon (zuidelijke Bourgogne) liggen de wijngaarden van Domaine des Gandines, geëxploiteerd door de familie Dananchet. Het was Joseph Dananchet
die in 1925 de eerste stokken van het domein plantte, en dit in een lieu-dit met als naam “Gandines”.

Slechts anderhalve ha groot was het perceel, gelegen in Clessé. In de loop der tijd hebben vier generaties het domein beetje bij beetje uitgebouwd. In 1979 nam Robert
Dananchet het domein van zijn vader Marc over. Het is Robert die besloot om elke vorm van herbicides en chemische middelen te bannen in de wijngaarden. Onder
zijn hoede werd de oppervlakte uitgebreid tot 8ha. Met de komst van Benjamin Dananchet in 2005 kwam ook het officiële certificaat van biologische wijnbouw (sedert
2009).

In 2015 vervoegde Florent Dananchet het familiebedrijf. Na zijn oenologiestudies en enkele jaren ervaring over de hele wereld, besloot hij om zijn vader en broer mee te
ondersteunen. Thans telt het domein 13ha, wordt er biodynamisch gewerkt, en zal er in 2016 een nieuwe kelder worden geopend. De wijngaarden in Clessé genieten
van maximaal zonlicht met expositie naar het oosten / zuidoosten. Geen enkel perceel bevindt zich in de schaduw. De wijnstokken zijn aangeplant op het middelste
gedeelte van de hellingen, met hier en daar wat terrasaanbouw. In Clessé zijn de bodems afwijkend van diegene in Viré. Ze bestaan er uit kalksteen en mergel, maar
zodra men de helling afloopt richting de Saône komt de leemachtige grond tevoorschijn. Wijnen die zowel droog en mineraal zijn maar ook over een zekere vettigheid
beschikken. Zo zou je de stijl het beste kunnen samenvatten.

Dit is een zeer florerend wijnbedrijf, met veel oog voor detail en de wil om prachtige witte Bourgogne te maken. Opvallend is hun zeer precieze stijl, gekoppeld aan een
schitterende prijskwaliteit.

CLIMAT LES GANDINES, VIRÉ-CLESSÉ - €23.10

(SKU: FGACLIGAN20)

Deze cuvée komt van een klein perceel, genaamd "Les Gandines", waar de eerste stokken van het domein in 1925 zijn aangeplant. Hier wordt een krachtige,
intense witte Bourgogne gemaakt. Geoogst op rijpheid, nadien spontane gisting en lagering op houten vaten.

De intensiteit merk je al aan de kleur, haast goudgeel. Expressieve neus van rijpe peer, abrikoos, amandel en gerookte tonen. Krachtige smaakaanzet, heel sappig
met opvallend veel rijp geel fruit. Lange, warme finale.

Wijndomein Des Gandines
Land Frankrijk
Regio Bourgogne
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rijke (gesausde) visgerechten, wit vlees, kreeft, rijpe witschimmelkazen
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

MACON-VILLAGES - €14.50

(SKU: FGAMACVIL21)

Voor deze wijn maakt men gebruik van de jongere stokken van het domein die aangeplant staan rond het dorp Mâcon. We krijgen hier een bijzonder knappe
Bourgogne met een zijden structuur, frisse citrus en rijp steenfruit. In de smaak komen deze componenten terug. De fijne zuurtjes houden het geheel lekker fris.
Een wijn met grote gastronomische mogelijkheden!

Wijndomein Des Gandines
Land Frankrijk
Regio Bourgogne
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, frisse kazen, fijne visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

TERROIR DE CLESSÉ, VIRÉ-CLESSÉ - €18.50

(SKU: FGATER21)

Deze Terroir de Clessé is een assemblage van verschillende percelen uit Clessé, en kreeg een opvoeding op grote houten foeders gedurende 8-10 maanden (sur
lie).

In het glas verschijnt een schitterende en pure Chardonnay. Bijzonder fijn geel fruit, gaat prachtig in combinatie met minerale en frisse accenten. In de mond valt
de kalkachtige stuctuur op. Eén en al finesse en een lange afdronk. Wijn met "beet", charme en diepgang. Een heerlijke en vooral ook betaalbare witte Bourgogne.

Wijndomein Des Gandines
Land Frankrijk
Regio Bourgogne
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Schaal- en schelpdieren, frisse kazen, fijne visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/climat-les-gandines-vire-clesse/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Climat+les+Gandines%2C+Vir%C3%A9-Cless%C3%A9
https://vinikusenlazarus.be/product/macon-villages-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Macon-Villages
https://vinikusenlazarus.be/product/terroir-de-clesse-vire-clesse-kopie/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Terroir+de+Cless%C3%A9%2C+Vir%C3%A9-Cless%C3%A9
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CHAMPAGNE

34.200 ha
Belangrijkste druivenrassen: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Belangrijkste bodem: kalk

CHARTOGNE-TAILLET

Onze mooiste ontdekkingen zijn eigenlijk puur toeval. Het is iets wat je weg kruist, wat je niet onberoerd laat. Zo waren we op een dag op ontdekkingstocht door de
Champagne en die trip bracht ons bij Chartogne-Taillet.  Wanneer je Reims nadert waren het de eerste wijngaarden die onze tocht kruisten.

Het dorp Merfy (Montagne de Reims) lag er slapend bij, maar dat stond in schril contrast met de verschijning van Alexandre Chartogne. Deze jonge kerel boeide vanaf
de eerste seconde. Zonder ook maar één druppel te proeven, voelde je een passie, een gedrevenheid die alleen maar kon resulteren in een prachtige Champagne.
Helemaal te gek werd het toen hij ook zijn voorliefde voor Duitse Riesling op tafel bracht. Geen loze woorden, want bij een blik in zijn privé kelder zagen we inderdaad
de beste Duitse Rieslings liggen. Alexandre is een leerling en vriend van grootmeester Anselme Selosse, en je merkt dat het respect voor dit icoon steeds aanwezig is.
Samen experimenteren ze momenteel zelfs met het gebruik van amforen.

De familie Chartogne vestigde zich in 1870 in Merfy, en in 1920 trouwde Marie Chartogne met Etienne Taillet. De naam Chartogne-Taillet zag het levenslicht. Sedert 1978
staan Philippe Chartogne en diens vrouw Elisabeth aan het roer, dat stilaan wordt overgegeven aan zoon en supertalent Alexandre.

Alexandre is een purist, en zijn stempel is heel duidelijk te merken. In de wijngaard wordt heel omzichtig gewerkt (biologisch uiteraard), met veel respect voor hun
terroir. “In Merfy beschikken we over een kleilaag bovenop zand en kalk, waardoor de stokken over 2 verschillende bodemtypen beschikken. Het is belangrijk dat de
wortels diep gaan, en zo de echte mineraliteit extraheren.” Elk perceel wordt apart gevinifieerd, en dit gebeurt deels in inox, deels in hout en deels in betoneieren. Hun
meest bijzondere perceel, een mini wijngaard met oude stokken Pinot Meunier op originele onderstam, verdwijnt voor de vinificatie op hout (Cuvée Les Barres). Door
de zanderige bodem in Merfy heeft Chartogne-Taillet het voordeel dat de druifluis geen mogelijkheid tot overleven heeft.  Ook Bollinger en Tarlant brengen een
Champagne op de markt van plants non grefés.

De Champagnes van Chartogne-Taillet zijn hyperfijn, opvallend vineus (karaffeer ze maar een keer, je staat versteld welke complexiteit er achter de bubbels zit) en
uitgesproken mineraal. Alexandre is niet perse een voorstander van zéro dosage, hoewel hij er voor kiest amper te doseren (2 à 4 gr). Het werk van Alexandre is
indrukwekkend, en je voelt dat deze kerel nog maar aan het begin van zijn mogelijkheden zit.

CUVÉE HEURTEBISES, EXTRA BRUT - €53.30

(SKU: FCTHEU17)

Bij ons allereerste bezoek aan het domein was het al duidelijk dat Alexandre meer dan wie ook staat voor terroirchampagne. Enkele van zijn beste percelen komen
zelfs apart in de fles. De oplage van deze wijnen is steeds beperkt en ook voor ons is het zaak er snel bij te zijn.

Deze Champagne komt van het perceel "Heurtebises", waar minimaal 30 jaar oude Chardonnay stokken staan. De wortels zijn inmiddels zo diep geworteld dat ze
3 verschillende bodemlagen doorkruisen: zand, klei en tufsteen.

Het resultaat is een bijzondere Champagne met een opvallende kracht, maar ook een machtige mineraliteit, met een haast ziltige toets. Om de puurheid van deze
Champagne te onderstrepen, werd slechts minimaal gedoseerd. Een Champagne die zonder probleem een verblijf in de karaf kan doorstaan.

Wijndomein Chartogne-Taillet
Land Frankrijk
Regio Champagne
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, schaal- en schelpdieren, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken, maar kan ook enkele jaren mee
Alcohol 12,50%

CUVÉE LES BARRES, EXTRA BRUT - €64.49

(SKU: FCTBAR16)

Alexandre is een terroirman, meer dan fier is hij op zijn vele toppercelen die hij ook graag apart vinifieert. Zijn kleinste en beste perceel is meteen ook de locatie
waar een unieke Champagne wordt geboren: Les Barres. Dit miniscule perceel met meer dan 60 jaar oude, niet geënte Pinot Meunier stokken bevat een hoog
zandaandeel waardoor de vernietigende druifluis er slecht kan leven.

Les Barres is in alle opzichten een grote Champagne, enorm puur, krachtig en fijn tegelijk. Hypercomplex en lang. Een unieke ervaring om dit te mogen proeven.

Wijndomein Chartogne-Taillet
Land Frankrijk
Regio Champagne
Druivenras Pinot Meunier
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, schaal- en schelpdieren, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken, maar kan ook enkele jaren mee
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/cuvee-heurtebises-extra-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Cuv%C3%A9e+Heurtebises%2C+extra+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/cuvee-les-barres-extra-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Cuv%C3%A9e+Les+Barres%2C+extra+Brut
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JM SÉLÈQUE

Het verhaal van Seleque start in 1965, toen Henri Seleque de eerste percelen aanplantte. De eerste jaargangen werden de druiven aan de coöperatie geleverd, en
stelselmatig werd de eigen productie van Champagne verhoogd. Vanaf eind de jaren 1970 werden alle druiven zelf tot Champagne verwerkt. In alle rust en stilte werkt
dit huis thans op een zeer stabiele en kwalitatieve manier.

In 1974 werd met de komst van Richard, de zoon en Henri, een belangrijke stap gezet in het wijnbouwavontuur van de familie. Richard heeft een diploma in oenologie
en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering van het bedrijf. Om alle fasen van de champagneproductie onder de knie te krijgen, rustte hij zich uit
met al het nodige materiaal: pers, roestvrijstalen kuipen, vaten, enz. Hij ging zelfs zo ver dat hij zijn eigen bottel- en degorgeringslijn kocht. Tegelijkertijd aarzelen
Richard en zijn vader niet om nieuwe percelen te verwerven of aan te planten wanneer de gelegenheid zich voordoet, uiteraard op voorwaarde dat deze zich op zeer
kwalitatieve terroirs bevinden. In Pierry en Moussy, maar ook in Dizy of Mardeuil, in de Marnevallei, of in Vertus, in de Côte des Blancs.

Jean-Marc Sélèque, zoon van Richard, keerde terug naar het domein in 2008, na een studie oenologie en een verblijf in verschillende wijngaarden overzee die
eigendom zijn van het Huis Chandon. Jean-Marc heeft ervaring opgedaan in het hart van de Napa Valley in Californië en vervolgens in de Yara Valley in Australië, en
komt terug met een pak ervaring in zijn bagage. Maar hij werd zich tijdens dit verblijf ver van zijn geboortestreek, de Champagne, ook bewust van de grenzen van een
puur technologische visie op wijn, die bestaat uit onophoudelijke correcties in de kelder die uiteindelijk geen ander doel hebben dan smaken en texturen te
standaardiseren.

Vanaf dat moment kiest Jean-Marc voor een ambachtelijke visie op Champagnewijn, op zoek naar authenticiteit en de meest pure uitdrukking van de terroirs. Moderne
technieken zijn uiteraard waardevol, maar alleen als zij de natuurlijke cycli respecteren en ten dienste blijven staan van de plant, de vrucht en haar omgeving. Daarom
aarzelden Jean-Marc, zijn vrouw Oriane en hun team niet om in 2015 te verhuizen naar een gloednieuwe wijnmakerij. In deze installaties kan de zwaartekracht een
maximale hoeveelheid werk verrichten om de puurheid van de druiven en het sap te bewaren. Ze zijn uitgerust met apparatuur van de laatste generatie: bijvoorbeeld
de Coquard-pers met een schuine plaat, die een zeer hoge precisie biedt. Ten slotte stelt de grotere oppervlakte van deze nieuwe ondergrondse kelder Jean-Marc in
staat de vinificatie en de rijping verder te verfijnen, met gebruikmaking van een grote verscheidenheid aan vaten (roestvrijstalen tanks, kuipen en vaten, en zelfs enkele
amfora's).

Deze keuze voor meer authenticiteit heeft Jean-Marc geen windeieren gelegd. Hij hoort met zijn kleine domein tot de elite in Champagne. Wij stelden over de jaren
heen een stijlwisseling vast van makkelijk, plezierend naar complex, spannend en mineraal. Het zijn grote Champagnes die steeds weer verrassen door hun diepgang
en expressie. Vandaag telt JM Seleque 9 ha wijngaarden, verdeeld over 7 gemeenten en 45 percelen. De stokken zijn gemiddeld 40 jaar oud. Sinds 2010 is hij
geëvolueerd naar biologische wijnbouw met biodynamische principes, zonder dogmatisch te zijn.

LE QUINTETTE, EXTRA BRUT - €46.60

(SKU: FSEQUI)

Assemblage enkel van Chardonnay en dit van 5 verschillende percelen (waarvan deels uit Premier Cru). 50% van de wijn vergistte in oude, houden foeders. Een
fijne pareling tekent deze mooie Champagne, met aroma’s van appel, kweepeer en witte bloemen. Verder amandel en pompelmoes. Lengte domineert de smaak
met wederom een fijne mousse. Een hele vineuze Champagne, met klasse en heel wat gastronomische mogelijkheden.

Slechts 2 gr gedoseerd, oogst van 2016 en 2017 met 20% Solera!

Wijndomein JM Sélèque
Land Frankrijk
Regio Champagne
Druivenras Chardonnay
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, schaal- en schelpdieren, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken, maar kan ook enkele jaren mee
Alcohol 12,50%

LE QUINTETTE, EXTRA BRUT MAGNUM - €113.50

(SKU: FSEQUI-1)

Assemblage enkel van Chardonnay en dit van 5 verschillende percelen (waarvan deels uit Premier Cru). 50% van de wijn vergistte in oude, houden foeders. Een
fijne pareling tekent deze mooie Champagne, met aroma’s van appel, kweepeer en witte bloemen. Verder amandel en pompelmoes. Lengte domineert de smaak
met wederom een fijne mousse. Een hele vineuze Champagne, met klasse en heel wat gastronomische mogelijkheden.

Slechts 2 gr gedoseerd, oogst van 2016 en 2017 met 20% Solera!

Wijndomein JM Sélèque
Land Frankrijk
Regio Champagne
Druivenras Chardonnay
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, schaal- en schelpdieren, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken, maar kan ook enkele jaren mee
Alcohol 12,50%

SOLESSENCE, BRUT NATURE - €41.30

(SKU: FSENAT)

Afkomstig van 7 dorpen uit de Vallée de la Marne en de Côte des Blancs: Pierry, Moussy, Epernay, Mardeuil, Dizy Boursault en Vertus. Alle percelen worden apart
gevinifieerd. 90% hiervan in inox cuves en de rest op eiken vaten.

50% Chardonnay, 40% Pinot Meunier en 10% Pinot Noir. 50% Vins de Réserve

Een opvoeding sur lattes van ongeveer 60 maanden, zonder dosage.

Zoals het bij elke Champagne verplicht zou moeten zijn staat de datum van dégorgement en de dosage altijd op de etiketten.

Wijndomein JM Sélèque
Land Frankrijk
Regio Champagne
Druivenras Chardonnay
Jaargang NV

https://vinikusenlazarus.be/product/le-quintette-extra-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Le+Quintette%2C+extra+Brut
https://vinikusenlazarus.be/product/le-quintette-extra-brut-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Le+Quintette%2C+extra+Brut+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/solessence-brut-nature/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Solessence%2C+Brut+nature
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Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, schaal- en schelpdieren, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken, maar kan ook enkele jaren mee
Alcohol 12,50%

SOLESSENCE, EXTRA BRUT - €36.90

(SKU: FSESOL)

Assemblage van 50% Chardonnay, 40% Pinot Meunier en 10% Pinot Noir. Gedoseerd op 2 gram. De druiven komen uit 7 verschillende dorpen (Pierry, Moussy,
Epernay, Mardeuil, Dizy, Boursault en Vertus). De stokken hebben een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. 50% oogst van 2018 en 50% vin de réserve. In februari 2021
gedegorgeerd.

Een heerlijke aperitiefchampagne, lekker fris, mooi strak zonder hardheid. Leuke, speelse aroma's en smaken van citrus, witte perzik en appel.

Wijndomein JM Sélèque
Land Frankrijk
Regio Champagne
Druivenras Chardonnay, Pinot Meunier, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, schaal- en schelpdieren, fijne visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken, maar kan ook enkele jaren mee
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/solessence-extra-brut/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Solessence%2C+extra+Brut
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LANGUEDOC

235.000 ha, het grootste wijnbouwgebied ter wereld
Belangrijkste druivenrassen: Syrah, Grenache, Mourvèdre, Cinsault en Carignan voor rood. Grenache Blanc, Viognier, Roussanne en Marsanne voor wit.
Belangrijkste bodems: klei en kalk voorop, regionaal ook leisteen, graniet, zandsteen, schalie en kiezel

BRUNO LAFON

Als telg van de beroemde Lafon familie in Bourgogne (Domaine des Comtes Lafon), besloot Bruno in 1998 zijn eigen weg te gaan in het zuiden van Frankrijk. 6
maanden lang trok hij met zijn vrouw rond om aldaar een geschikt domein te vinden. De ligging van de wijngaarden en het potentiële terroirkarakter waren het
belangrijkste, los van een appellatie.

Zo vond hij Magellan in Magalas, een domein dat al sinds einde de 19de eeuw in familiehanden was, maar door het overlijden van de vader helaas verloederde. De
terroirs waren er, goed 42 ha, en dit verdeeld over de beste percelen rond het dorp.

Naast zijn eigen domein creëerde Bruno hechte banden met collega wijnmakers. Enerzijds  creëerde hij een portefeuille van domeinen die hij in het buitenland
vertegenwoordigd. Anderzijds startte hij met het maken van wijnen samen met enkele van deze partners, verspreid over de Languedoc en de Rhône. Een sterke prijs-
kwaliteit is hier het credo.

Zo brengt Bruno Lafon al jaren de heerlijke Faugères "Met Mas du Colombel" van de familie Chabbert op de markt. Mas du Colombel ligt op 300m hoogte, te midden
van de leisteenzone en aan de voet van de ruwe Cévennes. De stokken zijn gemiddeld 30 jaar oud, maar uitschieters tot 90 jaar vormen geen uitzondering. Het werk in
de wijngaard gebeurt met groot respect voor de natuur, en dit alles met het oog op een toegankelijke, maar typische Faugères. Verder selecteerden we een speelse,
frisse en lichtvoetige Rosé, die Bruno als "Jardin d'été" bottelt.

MAS DU COLOMBEL, FAUGÈRES - €10.40

(SKU: FBLMC21)

Dieprode kleur. Zeer aantrekkelijke neus met impressies van zwarte bessen en een zachte kruidigheid. Vol, vlezig en soepel in de mond met duidelijk weer zwart
fruit en tikje zoethout. Naar einde toe weer winnend aan structuur. Jong al mooi toegankelijk, maar kan zonder probleem enkele jaren de kelder in.

30% Syrah, 25% Grenache, 25% Mourvèdre en 20% Carignan. De Carignan kreeg een maceration carbonique, de overige druiven een klassieke schilweking.

Wijndomein Bruno Lafon
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte (gesausd), lamsbout, zuiderse stoofpotje
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

MAS DU COLOMBEL, FAUGÈRES - €9.80

(SKU: FBLMC20)

Dieprode kleur. Zeer aantrekkelijke neus met impressies van zwarte bessen en een zachte kruidigheid. Vol, vlezig en soepel in de mond met duidelijk weer zwart
fruit en tikje zoethout. Naar einde toe weer winnend aan structuur. Jong al mooi toegankelijk, maar kan zonder probleem enkele jaren de kelder in.

30% Syrah, 25% Grenache, 25% Mourvèdre en 20% Carignan. De Carignan kreeg een maceration carbonique, de overige druiven een klassieke schilweking.

Wijndomein Bruno Lafon
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte (gesausd), lamsbout, zuiderse stoofpotje
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

SUD 43 - €6.90

(SKU: FBLSUD20)

Onze huiswijn uit het zuiden van Frankrijk! Dit is een mooie mix van sappigheid, zwart fruit en souplesse. Een wijn die een mooie structuur heeft, maar tegelijk ook
zacht en heel toegankelijk is en dus garant staat voor onbekommerd drinkplezier.

Assemblage van 50% Merlot, 35% Grenache en 15% Syrah

Wijndomein Bruno Lafon
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Grenache, Merlot, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Dagelijkse drinkwijn, BBQ, pasta's, gebakken vis, op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

UN JARDIN D'ÉTÉ ROSÉ - €7.90

(SKU: FBLJARROS21)

https://vinikusenlazarus.be/product/mas-du-colombel-faugeres-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Mas+du+Colombel%2C+Faug%C3%A8res
https://vinikusenlazarus.be/product/mas-du-colombel-faugeres/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Mas+du+Colombel%2C+Faug%C3%A8res
https://vinikusenlazarus.be/product/sud-43/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=SUD+43
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Deze licht gekleurde Rosé (haast een 'Vin Gris') is een blend van 50% Grenache en 50% Cinsault. Alles staat hier in het teken van frisheid en balans. Leuke aroma's
van citrus, florale tonen (bloesems) en verse aardbei. De smaak is één en al fraîcheur en zuiverheid. Van begin tot einde speels en zomers. Wat wens je meer in een
glas rosé?

Wijndomein Bruno Lafon
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Cinsault, Grenache
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Zomers aperitief, frisse salades, pure visgerechten, tomaatgerechten
Serveren In een breed glas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/un-jardin-dete-rose/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Un+Jardin+d%27%C3%A9t%C3%A9+Ros%C3%A9
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KHALKHAL-PAMIÈS

Helemaal in het noorden van de Minervois ligt dit prachtige domein. Een woest landschap, een wispelturig klimaat. En dat proef je in de wijnen: puurheid, maar ook wat
wild, zeer kruidig en vlezig. Een heel eigen stijl. Wijnen die niemand onberoerd laten. Ook ons niet.

Op korte tijd is dit domein uitgegroeid tot één van onze lievelingen. De wijngaarden bevinden zich in de omgeving van de noordelijke grens van de Minervois. De
Atlantische invloed is reeds merkbaar. Dit is een grensgebied waar wijnproductie nog net mogelijk is. Vandaar ook de kenmerkende frisheid in de wijnen. Kalkrijke
bodems, vol met keien. Droge, warme zomers, koud in de winter. Steeds een heersende wind. Een ruwe omgeving met een vaak onvoorspelbaar klimaat.

David Pamiès en Danielle Khalkhal hebben na een jarenlange zoektocht een 12 ha groot domein gekocht op de noordelijke hellingen van Minervois. Een domein
omgeven door de garrigues en vlakbij de Cru "La Caunette". Vanaf hun eerste oogst, in 2001, hebben David en Danielle er alles voor gedaan om het beste eruit te halen.
Vanaf dag één werken ze zo natuurlijk mogelijk in de wijngaard en in de kelder. Intussen bezitten ze 15 ha, en zijn ze biologisch gecertificeerd.

KALYS, MINERVOIS - €11.80

(SKU: FKPKAL20)

Assemblage van hoofdzakelijk oude Carignan met Cinsault, Grenache en Syrah. Kersrode kleur. Heerlijke aroma’s van garrigue (wilde tijm,…), klein bosfruit,
zoethout en drop. Opvallende elegantie in de mond, fijne aciditeit die de wijn heel fris en verfijnd houdt. Kruidigheid, klein bessenfruit en drop komen terug in de
elegante finale. Super sappige stijl.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide gerechten, lamsvlees, gegrild rundsvlees, eend
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

KALYS, MINERVOIS MAGNUM - €27.50

(SKU: FKPKAL20M)

Assemblage van hoofdzakelijk oude Carignan met Cinsault, Grenache en Syrah. Kersrode kleur. Heerlijke aroma’s van garrigue (wilde tijm,…), klein bosfruit,
zoethout en drop. Opvallende elegantie in de mond, fijne aciditeit die de wijn heel fris en verfijnd houdt. Kruidigheid, klein bessenfruit en drop komen terug in de
elegante finale. Super sappige stijl.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide gerechten, lamsvlees, gegrild rundsvlees, eend
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

KALYS'É, ROSÉ, MINERVOIS - €14.10

(SKU: FKPKALROS21)

Gastronomische rosé gemaakt volgens de saignée-methode, dit wil zeggen dat ze de cuve hebben laten 'bloeden'. Als de rode druiven juist in de cuve zijn met de
schillen draaien ze onderaan de kraan open en vloeit er sap uit dat licht gekleurd is.

Aroma's van rood en donker fruit (cassis) met de typische kruidigheid van het domein. Mooi droog en verfijnd.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Cinsault
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, terraswijn, BBQ, salades, gebakken vis, tomaatgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 3-4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

LAURAIRE DES LYS, MINERVOIS - €21.60

(SKU: FKPLAU16)

Op de rand van de appellatie ligt het perceel voor deze Lauraire des Lys. De stenige kalkbodem brengt één van de beste wijnen van het domein voort. Dit is een
bijzonder intense wijn, boordevol impressies van zwart fruit en zoethout. Enorme rijkheid in de mond, opvallend vlezig en sappig. Een op en top herfst- en
winterwijn.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide gerechten, gegrild vlees, gerechten met zoete accenten (canard à

l’orange, gelakte kwartel,…)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar

https://vinikusenlazarus.be/product/kalys-minervois/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Kalys%2C+Minervois
https://vinikusenlazarus.be/product/kalys-minervois-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Kalys%2C+Minervois+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/kalyse-rose-minervois/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Kalys%27%C3%A9%2C+Ros%C3%A9%2C+Minervois
https://vinikusenlazarus.be/product/lauraire-des-lys-minervois/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Lauraire+des+Lys%2C+Minervois
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Alcohol 14,00%

LORIZA, MINERVOIS - €16.11

(SKU: FKPLOR20)

Naast zwart fruit ook duidelijk de typische garriguegeuren waaronder tijm en rozemarijn. Brede aanzet met rijpe tannines en veel kruidigheid. Enorm rijk in de
smaak, vlezigheid troef met een gevoel van drop, zoethout en zwarte bessen. Lange, volle finale.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide gerechten, gegrild vlees, gerechten met zoete accenten (canard à

l’orange, gelakte kwartel,…)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

LORIZA, MINERVOIS - €15.20

(SKU: FKPLOR19)

Naast zwart fruit ook duidelijk de typische garriguegeuren waaronder tijm en rozemarijn. Brede aanzet met rijpe tannines en veel kruidigheid. Enorm rijk in de
smaak, vlezigheid troef met een gevoel van drop, zoethout en zwarte bessen. Lange, volle finale.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide gerechten, gegrild vlees, gerechten met zoete accenten (canard à

l’orange, gelakte kwartel,…)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

LORIZA, MINERVOIS, MAGNUM - €33.00

(SKU: FKPLOR20M)

Naast zwart fruit ook duidelijk de typische garriguegeuren waaronder tijm en rozemarijn. Brede aanzet met rijpe tannines en veel kruidigheid. Enorm rijk in de
smaak, vlezigheid troef met een gevoel van drop, zoethout en zwarte bessen. Lange, volle finale.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide gerechten, gegrild vlees, gerechten met zoete accenten (canard à

l’orange, gelakte kwartel,…)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

PLAISIR DE LYS, MINERVOIS - €14.10

(SKU: FKPPLA19)

Syrah, Carignan, Grenache, Cinsault. Donkere kleur. Uitgesproken aroma’s van zoethout, drop, fijne karamel, braambes en vlierbes. Enorme vlezigheid in de mond,
heel sappig en rond. Zacht gekruid (ook wat kaneel en vanille) en eindigend in een lange, zeer volle finale.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès
Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide gerechten, gegrild vlees, gerechten met zoete accenten (canard à

l’orange, gelakte kwartel,…)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

PLAISIR DE LYS, MINERVOIS, MAGNUM - €29.20

(SKU: FKPPLA20M)

Syrah, Carignan, Grenache, Cinsault. Donkere kleur. Uitgesproken aroma’s van zoethout, drop, fijne karamel, braambes en vlierbes. Enorme vlezigheid in de mond,
heel sappig en rond. Zacht gekruid (ook wat kaneel en vanille) en eindigend in een lange, zeer volle finale.

Wijndomein Khalkhal-Pamiès

https://vinikusenlazarus.be/product/loriza-minervois-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Loriza%2C+Minervois
https://vinikusenlazarus.be/product/loriza-minervois/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Loriza%2C+Minervois
https://vinikusenlazarus.be/product/loriza-minervois-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Loriza%2C+Minervois%2C+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/plaisir-de-lys-minervois/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Plaisir+de+Lys%2C+Minervois
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Land Frankrijk
Regio Languedoc
Druivenras Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide gerechten, gegrild vlees, gerechten met zoete accenten (canard à

l’orange, gelakte kwartel,…)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/plaisir-de-lys-minervois-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Plaisir+de+Lys%2C+Minervois%2C+Magnum
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LOIRE

57.100 ha

Belangrijkste druivenrassen: Melon de Bourgogne, Chenin Blanc en Sauvignon Blanc voor wit en Cabernet Franc, Gamay en Pinot Noir voor rood

Belangrijkste bodems: enorm divers met leisteen, graniet, zandsteen, carboon, vulkanisch, kalksteen en kiezel

HUTEAU-HALLEREAU

De zoektocht naar een mooie, budgetvriendelijke schuimwijn is niet over één nacht ijs gegaan. Je houdt het niet voor mogelijk hoeveel banale bubbels er zich in het
instapgamma bevinden. Het was dan ook een verademing de schuimwijn van Catherine en François Boulanger te proeven.

Hun domein situeert zich in de Muscadet regio (westelijke Loire), en beslaat 40 ha. De laatste 5 jaren hebben ze gekozen voor een natuurlijkere aanpak. Ook in de
kelder is flink geïnvesteerd en deze is zo gebouwd dat er met zwaartekracht kan worden gewerkt.

De specialiteit van het huis zijn de strakke, pure Muscadet wijnen. Deze precieze stijl wordt ook in hun schuimwijn bereikt, die bulkt van frisheid en puurheid

BULLE PRIVÉE, BRUT NATURE - €12.20

(SKU: FHHBUL)

Deze tweede bubbel van Huteau Hallereau is echt een leukerd. Het betreft hier een "Méthode Ancéstrale", wat betekent dat nog voor het eindigen van de
alcoholische gisting de wijn reeds op een schuimwijnfles wordt gebotteld zodat de ontstane CO2 in de fles blijft. Bij de meer voorkomende Méthode Traditionelle
(zoals Champagne wordt gemaakt) gaat men eerst een stille, uitgegiste wijn maken, om nadien bij deze wijn met een gist-suikermengsel toe te voegen zodat de
tweede gisting voor het verkrijgen van de bubbels kan starten.

Deze Bulle Privée is volledig droog, maar door zijn specifieke méthode tegelijk ook zeer fijn aromatisch en zacht. Mooi rijp geel fruit, gekoppeld aan een frisse,
strakke smaak. Verfrissend!

Wijndomein Huteau-Hallereau
Land Frankrijk
Regio Loire
Druivenras Chardonnay
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%

CHARDONNAY, MOULIN CAMUS - €6.90

(SKU: FHHCH20)

Pure Chardonnay gemaakt in het hart van Muscadet in de gemeentes Vallet en Saint Julien de Concelles. De opvoeding van minimum 6 maanden 'sur lies' geven
deze houtloze Chardonnay een mooie structuur. Aroma's van lychee en groene appel.

Wijndomein Huteau-Hallereau
Land Frankrijk
Regio Loire
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, zeevruchtenschotel, lichte visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%

TOUR IMPÉRIALE, BRUT NATURE - €11.30

(SKU: FHHTOU)

Een fijn aroma van appel, citroenmelisse en peer. Mooie mousse, en ondanks het niet doseren blijft het geheel toegankelijk en licht verteerbaar. Een rijping van
meer dan 36 maanden sur lattes maakt dit in alle eenvoud is dit een puur en speels glas schuimwijn.

Wijndomein Huteau-Hallereau
Land Frankrijk
Regio Loire
Druivenras Cabernet Franc, Chardonnay, Melon de Bourgogne
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, frisse visgerechten
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/bulle-privee-brut-nature/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Bulle+Priv%C3%A9e%2C+Brut+nature
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-moulin-camus/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Chardonnay%2C+Moulin+Camus
https://vinikusenlazarus.be/product/tour-imperiale-brut-nature/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Tour+Imp%C3%A9riale%2C+Brut+nature
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RHÔNE

67.628 ha, zuidelijke en noordelijke Rhône samen. Maar liefst 6.000 ha is biologisch gecertificeerd.
Belangrijkste druivenrassen: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault voor rood en Clairette, Grenache Blanc, Bourboulenc, Viognier, Marsanne, Roussanne voor wit
Belangrijkste bodems: Klei, rolkeien, kalk, graniet en zand

LA CABOTTE

La Cabotte is voor ons echt een parel in de zuidelijke Rhône. Dit 30 ha grote domein wordt op biodynamische wijze geleid door Eric Plumet en Marie-Pierre d'Ardhuy,
samen met zoon Etienne.

En wie d'Ardhuy zegt, komt onmiddellijk in de Bourgogne terecht, waar het Domaine d'Ardhuy een mooie reputatie bezit. In 1981 kocht de vader van Marie-Pierre,
Gabriel d'Ardhuy, omwille van zijn liefde voor de regio, een domein in de zuidelijke Rhône. Thans wordt dit domein dus verdergezet door Marie-Pierre en Eric. De naam
"Cabotte" verwijst overigens naar de stenen schuilplaats die de entree van het domein domineert.

Een groot deel van hun domein valt onder "Massif d'Uchaux", een stukje in de zuidelijke Rhône met een bijzonder rijke geologie. De bodem bestaat er uit poreuze
zandsteen (Grès) met opvallend veel kalk en wat silex. De stijl van hun wijnen is enerzijds intens, maar ook steeds met een charmerende sappigheid. Nooit log, met veel
frisheid. Alsof de Bourgogne roots (lees: finesse) toch nog blijven nazinderen in hun wijnen. Laat dat vooral een pluspunt zijn.

COLLINE ROSÉ, CÔTES DU RHÔNE - €9.60

(SKU: FLCCOLROS19)

In alle lichtvoetigheid is dit een heerlijk puur en verfrissend glas rosé. Opvallend fris en speels. Subtiel spel tussen fruit en structuur. Ideaal zomeraperitief.

Wijndomein La Cabotte
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Cinsault, Grenache, Syrah
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, BBQ, wit vlees, gebakken vi
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 4 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

COLLINE ROUGE, CÔTES DU RHÔNE - €10.10

(SKU: FLCCOL20)

Wat een plezier, deze wijn! Al jaren een klassieker in ons gamma, bulkend van het prachtige fruit: kers, framboos, aardbei. Heel mooie structuur, sappig spel tussen
fruit en tannine. Licht kruidige toets. Volle, speelse finale met fraicheur.

Wijndomein La Cabotte
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Alleskunner, lamsvlees, stoofpotjes, gekruide gerechten
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

GABRIEL, MASSIF D'UCHAUX - €14.80

(SKU: FLCGAB20)

Cuvée Gabriel is een perceelselectie van Syrah en Grenache. De beperkte rendementen (25 hl/ha), deels behoud van de steeltjes voor de gisting en de lagering van
14 à 18 maanden op eiken vaten geeft een resultaat dat verschillend is dan de Cuvée Garance. Hier gaat alles naar intensiteit en fijn verweven houttonen. Een
prachtige verleider, o zo mooie tannines en een zeer lange finale. Overstijgt ruim de prijsklasse! Zoals steeds bij Cabotte een absolute topper inzake prijskwaliteit.

Wijndomein La Cabotte
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide vleesgerechten, wild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

GARANCE, MASSIF D'UCHAUX - €12.50

(SKU: FLCGAR20)

Geef deze wijn even de tijd om open te komen, dan krijg je een heerlijk glas: rood fruit, pruim, zoethout, vijgen, tijm. Heel intens in de mond, heel smakelijk met
vlezige tannines. Lange, volle finale. Kan heel wat gerechten aan, ook wild. Super prijs/kwaliteit en al jaren een klassieker in ons gamma.

Wijndomein La Cabotte
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide vleesgerechten, wild

https://vinikusenlazarus.be/product/colline-rose-cotes-du-rhone/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Colline+Ros%C3%A9%2C+C%C3%B4tes+du+Rh%C3%B4ne
https://vinikusenlazarus.be/product/colline-rouge-cotes-du-rhone/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Colline+Rouge%2C+C%C3%B4tes+du+Rh%C3%B4ne
https://vinikusenlazarus.be/product/gabriel-massif-duchaux/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Gabriel%2C+Massif+d%27Uchaux
https://vinikusenlazarus.be/product/garance-massif-duchaux/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Garance%2C+Massif+d%27Uchaux
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Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

VIEILLES-VIGNES, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - €33.20

(SKU: FLCC9P20)

Hoewel het domein van Cabotte in Massif d'Uchaux is gelegen, bezitten ze een miniperceel in Châteauneuf-du-Pape (amper 0,5 ha). De rendementen zijn er
belachelijk laag, het aantal beschikbare flessen dus ook.

Wat een intensiteit, diepe kleur, in de neus boordevol zwart fruit maar zonder overdaad. Subtiele kruidigheid. Enorme vlezigheid, fijne tannines waar je zo
doorheen proeft. Lang, vol, warm, complex... Kortom, een top Châteauneuf-du-Pape!

Wijndomein La Cabotte
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Cinsault, Clairette, Counoise, Grenache, Mourvèdre, Syrah, Vaccarèse
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide vleesgerechten, wild, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

VIEILLES-VIGNES, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - €32.10

(SKU: FLCC9P19)

Hoewel het domein van Cabotte in Massif d'Uchaux is gelegen, bezitten ze een miniperceel in Châteauneuf-du-Pape (amper 0,5 ha). De rendementen zijn er
belachelijk laag, het aantal beschikbare flessen dus ook.

Wat een intensiteit, diepe kleur, in de neus boordevol zwart fruit maar zonder overdaad. Subtiele kruidigheid. Enorme vlezigheid, fijne tannines waar je zo
doorheen proeft. Lang, vol, warm, complex... Kortom, een top Châteauneuf-du-Pape! Super 2019 jaargang!

Wijndomein La Cabotte
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Cinsault, Clairette, Counoise, Grenache, Mourvèdre, Syrah, Vaccarèse
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gekruide vleesgerechten, wild, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/vieilles-vignes-chateauneuf-du-pape-2020/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Vieilles-Vignes%2C+Ch%C3%A2teauneuf-du-Pape
https://vinikusenlazarus.be/product/vieilles-vignes-chateauneuf-du-pape/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Vieilles-Vignes%2C+Ch%C3%A2teauneuf-du-Pape
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LES APHILLANTHES

Reeds jaren zijn we fan van Domaine Les Aphillanthes. Nu zijn we trots hen in ons gamma te kunnen verwelkomen. In Travaillan, tussen Orange en Vaison la Romaine,
vind je  Domaine Les Aphillantes. Daniel en Hélène Boulle runnen dit familiale wijndomein sinds 1987. Ze zijn ondertussen reeds de vierde generatie wijnbouwers.

Tot 1999 verkocht dit domein alle druiven aan een coöperatieve. Daniel en Hélène gooiden het echter over een andere boeg. Ze beseften al snel dat de druiven van zo’n
bijzonder goede kwaliteit waren dat ze de uitdaging van het wijnmaken zelf wilden aangaan en met succes. Sinds 1999 produceren ze hun eigen wijn.

De typische Rhône druiven zijn op het domein aangeplant: de focus ligt bij Grenache, maar daarnaast vinden we er ook Syrah, Mourvèdre, Carignan, Counoise, Viognier,
Roussanne en Clairette. Eén van hun meest unieke wijngaarden ligt in de appellatie Rasteau. Er staan wijnstokken uit het jaar 1921. Dit jaartal, 1921, is dan ook de naam
van hun cuvée uit Rasteau.

Sinds 2007 werken ze biodynamisch en zijn ze Ecocert gecertificeerd. De meeste aandacht gaat duidelijk naar de wijngaarden. Het fruit moet zo gezond mogelijk zijn
bij de oogst. Het oogsten gebeurt volledig manueel en alles wordt spontaan vergist. In de kelder verkiezen ze minimale interventie. Ze gebruiken zowel betonnen cuves
als houten vaten.

CUVÉE 1921, RASTEAU - €20.80

(SKU: FLARAS19)

Deze cuvée krijgt de naam van de datum wanneer de Grenache stokken zijn aangeplant. De hellingen van Rasteau zijn op het zuiden gericht en hebben een
bodem van kalk en klei. De wijngaarden liggen op een hoogte van 280 meter. Lage rendementen van 20hl, spontane vergisting in beton en daarna een lagering
op barrique. Assemblage van 90% Grenache, aangevuld met Carignan en Mourvèdre.

Wijndomein Les Aphillantes
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Grenache, Mourvèdre
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Stevige vleesgerechten, wild, lam, zachte kazen
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

LES GALETS, CÔTES DU RHÔNE - €13.79

(SKU: FLAGAL20)

Wijn vanop het plateau van Plan de Dieu, een plateau met rode klei, kalk en silex. Assemblage van 60% Grenache, 20% Mourvèdre en 20% Syrah. Spontaan vergist
in, betonnen cuves gedurende 25-30 dagen. Daarna opvoeding gedurende 18 maanden in dezelfde betonnen cuves. Diepe pure kleur. Een neus van pruimen, vijg
en veel kruiden (thijm, laurier, oregano,...). Stevige structuur en een massa fruit.

Wijndomein Les Aphillanthes
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gegrild rund, lam, zuiderse gerechten met tomaat
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

TRADITION, CÔTES DU RHÔNE - €11.00

(SKU: FLATRA20)

Wat een heerlijke wijn. Kruidigheid en sappigheid gaan hand in hand. Fijne aroma's van tijm, rijp rood en zwart fruit, vleugje garrigue. Prachtige smaakbalans, met
een haast zijde-achtige structuur. Intens, maar op geen moment té. Dit is een topwijn voor deze prijs.

Wijndomein Les Aphillantes
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, kalfsvlees, charcuterie, zuiderse gerechten met tomaat
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

VIEILLES-VIGNES, PLAN DE DIEU - €17.00

(SKU: FLAVIE15)

Wijn van wijnstokken die meer dan 60 jaar oud zijn, gelegen op het plateau van Plan de Dieu, een plateau met rode klei, kalk en silex. Assemblage van 80%
Grenache, 20% Mourvèdre. Spontaan vergist in betonnen cuves gedurende 35 dagen onder gecontroleerde temperatuur. Daarna verdere rijping gedurende 18
maanden in vaten van 228 liter (50%) en in betonnen cuves (50%). Dieprode kleur. Een neus van donker fruit, pruimen, amandelen en laurier. Complexe structuur,
ronde smaak en lange afdronk.

Wijndomein Les Aphillantes
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Mourvèdre
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Stevige vleesgerechten, wild, lam, zachte kazen

https://vinikusenlazarus.be/product/cuvee-1921-rasteau/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Cuv%C3%A9e+1921%2C+Rasteau
https://vinikusenlazarus.be/product/les-galets-cotes-du-rhone/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Les+Galets%2C+C%C3%B4tes+du+Rh%C3%B4ne
https://vinikusenlazarus.be/product/tradition-cotes-du-rhone/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Tradition%2C+C%C3%B4tes+du+Rh%C3%B4ne
https://vinikusenlazarus.be/product/vieilles-vignes-plan-de-dieu/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Vieilles-Vignes%2C+Plan+de+Dieu
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Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%



Vinikus & Lazarus

Endepoelstraat 3A 017
3210 Linden

+32 16 43 73 78
info@vinikusenlazarus.be
www.vinikusenlazarus.be

LES VIGNERONS D'ESTÉZARGUES

Vele coöperatieven hebben geen kwalitatieve reputatie. En eerlijk gezegd, ook wij stonden niet te springen om met een coöperatieve samen te werken. Maar er zijn
echt wel coöperatieven die er met kop en schouder bovenuit steken. Les Vignerons d’Estezargues is er daar één van.

Het is een relatief kleine coöperatie met slechts een handvol leden. Het kwaliteitsverhaal startte hier in 1995, waar door de toenmalige baas Jean-François Nick werd
beslist om de wijnen op natuurlijke manier te maken. Spontane gisting, beperken en zelfs bannen van sulfiet, niet filteren noch klaren. De druivenselecties van elk lid
worden trouwens ook apart gevinifieerd.

Vandaag hoort deze coöperatie bij de top onder de coöperatieven, en de samenwerking tussen de coöperatie zelf en hun leden is een voorbeeld voor anderen. Bruno
Lafon van Domaine Magellan trok naar deze coöperatieve en vroeg hen een typische, en bovenal pure, toegankelijke instap Côtes du Rhône te maken met de duidelijke
Grenache fruitexpressie. Het resultaat is meer dan een leukerd: voor weinig geld krijg je een volle, ronde en puristische Rhône wijn die alles in huis heeft om zowel in de
zomer als de winter te plezieren. Een schot in de roos.

RIVE DROITE RIVE GAUCHE, CÔTES DU RHÔNE - €8.60

(SKU: FVERDRG20)

In het warme klimaat van de zuidelijke Rhône is er bewust gekozen om druiven te assembleren van verschillende percelen, van weerszijde van de Rhône (vandaar
de naam ‘Rive Droite, Rive Gauche’). Zowel zandbodem, galets roulés, klei, kalk… ze komen allemaal aan bod.

70% Grenache, 10% Syrah, 10% Mourvèdre, 10% Cinsault

Deze wijn is een echte ontdekking! Van bij de eerste slok hoogst charmant en puur. Schitterend fruitig, zonder enige vorm van confituurtoestanden. Bovenal
sappig en lang. Zeer toegankelijke tannines. Voor deze prijs een topper.

Wijndomein Les Vignerons d'Estézargues
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Grillades, rood vlees, lam, zuiderse stoofpotjes
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/rive-droite-rive-gauche-cotes-du-rhone/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Rive+Droite+Rive+Gauche%2C+C%C3%B4tes+du+Rh%C3%B4ne
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MAS DE LIBIAN

De energieke Hélène & Catherine Thibon en hun familie werken op een boogscheut van de Ardeche met passie en ziel in hun prachtige wijngaarden. Hier wordt al ca.
80 jaar biologisch gewerkt, en men gaat zelfs een stapje verder : sulfiteren wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Hun paard Nestor bewerkt een deel van het 25 ha tellende domein, de rest gebeurt manueel. Het resultaat is er : wijnen vol plezier, vulling, evenwicht en charme.  De
laatste tijd heeft Hélène ook een indrukwekkende reeks persreferenties bij elkaar gehaald : gerenommeerde magazines zoals Revue de Vin de France en Decanter
spreken van een ware ontdekking.

Mas de Libian is gelegen in de zuidelijke Côtes-du-Rhône in Saint-Marcel-d’Ardeche. Het is er ’s zomers vaak bloedheet, de druiven worden er zeer rijp. Dit dwingt
Hélène tot lage rendementen om de alcohol mooi te integreren. De gemiddelde leeftijd van de stokken ligt hoog, ver boven de veertig jaar. Er is zelfs een wijngaard
met honderd jaar oude stokken.

Zeg maar gerust dat de natuur dit domein heeft verwend. Zowel de ligging als de bodem, voorzien van de befaamde “galets roulés”, spelen een belangrijke rol bij het
rijpen van de druiven. Het is een bijzondere plek. Wanneer je dit domein en de wijngaarden bezoekt waan je je even weg van de wereld. Hier gaan natuur en
wijnmaken hand in hand.

BOUT D'ZAN, CÔTES DU RHÔNE - €11.20

(SKU: FMLBOU21)

De wijn rijpte slechts voor een klein deel op oude, houten foeders, maar in hoofdzaak op traditionele cuves uit beton. Dit laat het pure wijnkarakter meer tot
expressie komen. Vinificatie zonder sulfiet en zonder toevoeging van gisten. 80% Grenache, 20% Syrah.
Diepe kleurspiegel met krachtige en momenteel nog compacte aroma’s van zwart bosfruit. Op de achtergrond fijne gekruide toetsen van tijm. Intense
smaakbeleving waar thans stevige tannines hand in hand gaan met het donkere en vlezige fruit. Heeft altijd wat tijd nodig. Veel wijn voor weinig geld.

Wijndomein Mas de Libian
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wildgerechten, lam, gegrild vlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

KHAYYÂM, CÔTES DU RHÔNE - €15.00

(SKU: FMLKHA21)

De wijn rijpte slechts voor een deel op oude, houten foeders, maar in hoofdzaak op traditionele cuves uit beton. Dit laat het pure wijnkarakter meer tot expressie
komen. Vinificatie zonder sulfiet en zonder toevoeging van gisten. 75% Grenache, 15% Syrah, 10% Mourvèdre. Van zeer lage rendementen. Intense wijn, boordevol
gestoofd en vers rood fruit met impressies van vijgenpasta en zoethout. Rijpe smaak, vol en kruidig met duidelijke tannines, maar het fruit is massaal aanwezig.
Echte power in het glas.

Wijndomein Mas de Libian
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wildgerechten, lam, gegrild vlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

LA CALADE, CÔTES DU RHÔNE - €23.50

(SKU: FMLCAL21)

De topwijn van Mas de Libian tapt uit een krachtig vaatje. Deze wijn, van hoofdzakelijk Mourvèdre (90%), komt inktzwart in het glas en geurt heerlijk naar rijp
donker bessenfruit, grafiet, tijm en fijn hout. In de smaak een knap spel tussen structuur en heerlijk fruit. Lange finale. Een bewaarwijn die in de jeugd enkele uren
karaf kan verdragen.

Wijndomein Mas de Libian
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Mourvèdre
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wildgerechten, lam, gegrild vlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/bout-dzan-cotes-du-rhone-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Bout+d%27Zan%2C+C%C3%B4tes+du+Rh%C3%B4ne
https://vinikusenlazarus.be/product/khayyam-cotes-du-rhone-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Khayy%C3%A2m%2C+C%C3%B4tes+du+Rh%C3%B4ne
https://vinikusenlazarus.be/product/la-calade-cotes-du-rhone/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=La+Calade%2C+C%C3%B4tes+du+Rh%C3%B4ne
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VIRET

Met Viret treden we de wereld van de Cosmocultuur binnen, een stap die verder gaat dan de biodynamie en die werkt met de kosmische en aardse energieën. Alain
Viret zag tijdens zijn kindertijd verschillende wijnboeren met een pendel de zoektocht naar water aanvangen. Daarbij moet gezegd worden dat de omgeving van Saint-
Maurice sur Eygues bijzonder ruw is en nog niet gek lang geleden was er zelfs geen rechtstreekse verbinding met een rivier.

Watertekort was dus destijds een veelvoorkomend probleem. Alain werd later bronzoeker ('sourcier'). Gedurende 30 jaar heeft hij de omgeving rond zijn huis
uitgepluisd op zoek naar water. In 1996 vond hij voldoende bronnen en dat was de start van een nieuw wijnleven.

Vanuit zijn jarenlange ervaring als bronzoeker was Alain ook sterk op de hoogte van allerlei natuurlijke waterprocessen die hij heeft toegepast op de latere manier van
werken in de kelder. Het huis van de familie Viret is omgeven van wijnstokken. Sedert 1917 zijn de wijngaarden in de handen van de familie en vele stokken dateren nog
uit die tijd en zelfs van daarvoor. Daarnaast werden ook olijven, abrikozen, lavendel, schapen en varkens geteeld en gekweekt. De passie was echter de wijn en daar
richtte Alain zijn volledige aandacht op. Nadat hij ook jarenlang de landbouw- en levensprincipes van Maya's, Inca's en Egyptenaren bestudeerde, besliste Alain vanaf
1999 zelfstandig wijn te maken. Tot dan werden de druiven naar de lokale coöperatie gebracht waar Alain trouwens zelf ook werkte. Het grote probleem was echter het
ontbreken van een kelder.

Die kelder werd het hoogtepunt, het eerste slotstuk in het succesverhaal van de familie Viret. Ze wilden hun Cosmocultuur ideeën ook in de kelder toepassen. De
Egyptische aandoende kathedraal werd een prachtig en imposant gebouw, bestaande uit uitgehouwen rotblokken van 3 tot 6 ton die net zoals piramides zijn
gestapeld. Binnenin kwam een reusachtige opstelling van zuilen, en cuves gecentraliseerd rond de hoofdbron van het domein. Met dit gebouw willen ze de wijnen een
biotoop geven waar ze evenwichtig en in harmonie met de natuur kunnen gisten en rijpen. Zoon Philippe kwam na de studies oenologie zijn vader assisteren en in een
mum van tijd is Viret uitgegroeid tot één van de grote namen in Côtes du Rhône. De sceptici hebben ze met hun wijnen gauw de mond gesnoerd, want die zijn echt
indrukwekkend. Er zijn weinig domeinen die zulke typiciteit, puurheid, klasse en inhoud in een wijn combineren.

In de wijngaarden is zo weinig mogelijk inmenging, uiteraard wordt elke vorm van chemische bestrijdingsmiddelen gebannen en wordt er gewerkt met natuurlijke
kruidenpreparaten, homeopathie zo u wil. De wijnen zijn puur, van extreem lage rendementen, enkel natuurlijke gisten worden gebruikt en er wordt geen sulfiet aan
de wijnen toegevoegd. De wijnen van Viret zijn in alle opzichten overstijgend, zetten aan tot meditatie, maar leiden ook tot controverse. Geen domein uit ons
assortiment wordt zo veelvuldig gebruikt in wijndiscussies. Een uniek domein, in de brede zin!

DOLIA AMPHORA, VIN DE FRANCE - €35.50

(SKU: FVIDOLAM12)

In zijn voortdurende zoektocht naar nog meer authenticiteit startte Philippe Viret in 2005 met experimenten om net zoals bij oude landbouwculturen, wijnen in
amforen (aardewerk) te vinifiëren. Dat bleek geen sinecure, de eerste opgave was al het transport van de amforen. Tijdens het traject van Spanje naar het Domaine
Viret trad al snel schade op. Ook in de kelder barstte al eens een amfoor. Vandaag heeft Philippe Viret het werken met amforen schitterend onder de knie. Een
lokale pottenbakker heeft zich omgeschoold tot een heuse amforenmaker, en Viret beschikt inmiddels over een 20-tal amforen van elk 400l.

De eerste amforenwijn die ons volledig verbaasde was de 2007: dat was wijn haast van een andere planeet. De 2012 sluit daar naadloos bij aan: een
onwaarschijnlijke puurheid qua fruit in de neus: alsof bakken wild bosfruit vloeibaar zijn geworden, en dit op een machtige, kruidige achtergrond. In de smaak
merk je een bijzondere tanninestructuur, afkomstig van het aardewerk. De wijn is verder opvallend toegankelijk, heerlijk vlezig, wederom bulkend van het bosfruit.
Kortom: grote wijn.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2012
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Meditatiewijn, fijne wildgerechten, gekruid lamsvlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

EMERGENCE, VIN DE FRANCE - €43.00

(SKU: FVIEM04)

Dat de wijnen van Viret lang kunnen rijpen, bewijst deze 2004. Deze Emergence werd steeds in de kelder van Viret bewaard, in optimale omstandigheden.
Emergence is afkomstig van een plek rijk aan geschiedenis. In de assemblage vind je grenache, carignan en de oudste syrahstokken van het domein terug. In hun
biotoop hebben deze druiven hun authenticiteit en identiteit kunnen bewaren. Emergence is een selectie van oude variëteiten van deze rassen wat boeiende
smaak- en aroma-expressies weergeeft. Een echt hartendief ! Rood fruit, kruiden, truffel, leder, cacao… Er lijkt geen einde te komen aan het aromaspektakel. De
smaak is minstens even beklijvend. Sappige cassis, vijgen, zoethout, leder en truffel. Schitterende structuur met fijne tannines. Kan een decennium mee..

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Grenache, Syrah
Jaargang 2004
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

EMERGENCE, VIN DE FRANCE - €24.39

(SKU: FVIEM14)

Emergence is afkomstig van een plek rijk aan geschiedenis. In de assemblage vind je grenache, carignan en de oudste syrahstokken van het domein terug. In hun
biotoop hebben deze druiven hun authenticiteit en identiteit kunnen bewaren. Emergence is een selectie van oude variëteiten van deze rassen wat boeiende
smaak- en aroma-expressies weergeeft. Een echt hartendief ! Rood fruit, kruiden, truffel, leder, cacao… Er lijkt geen einde te komen aan het aromaspektakel. De
smaak is minstens even beklijvend. Sappige cassis, vijgen, zoethout, leder en truffel. Schitterende structuur met fijne tannines. Kan een decennium mee..

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Grenache, Syrah
Jaargang 2014
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°

https://vinikusenlazarus.be/product/dolia-amphora-vin-de-france/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Dolia+Amphora%2C+Vin+de+France
https://vinikusenlazarus.be/product/emergence-vin-de-france/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Emergence%2C+Vin+de+France
https://vinikusenlazarus.be/product/emergence-vin-de-france-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Emergence%2C+Vin+de+France
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Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

LES COLONNADES, VIN DE FRANCE - €50.51

(SKU: FVICOL99)

Deze 1999 Les Colonnades is de eerste wijn ooit die we van Viret proefden, in 2001. We waren zo onder de indruk dat we met de import van dit domein zijn
begonnen. Na meer dan 20 jaar brengt Viret uit hun archief nog wat van deze flessen uit. Ongelooflijk hoe mooi dit is verouderd. Diep, donder, wild, bosgrond,
paddenstoelen, leder,… Het tertiaire festijn houdt maar niet op. Een unieke ervaring.
Deze wijn komt van de oudste selecties Grenache, Mourvèdre en Carignan. Honderd jaar oude Grenachestokken liggen aan de basis van deze assemblage. De
percelen zijn perfect beschermd, en mede dankzij de kleine rendementen schittert deze wijn door een diepdonkere concentratie.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Grenache, Mourvèdre
Jaargang 1999
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 20 jaar+ vanaf oogstjaar (archiefwijn)
Alcohol 14,50%

LES COLONNADES, VIN DE FRANCE - €24.30

(SKU: FVICOL15)

Deze wijn komt van de oudste selecties Grenache, Mourvèdre en Carignan. Honderd jaar oude Grenachestokken liggen aan de basis van deze assemblage. De
percelen zijn perfect beschermd, en mede dankzij de kleine rendementen schittert deze wijn door een diepdonkere concentratie. Uitermate complexe neus met
een heel pallet aan geuren gaande van rood fruit tot kruidige tonen ondersteund door impressies van leder en garrigue. De minerale finale geeft de
terroirexpressie weer. Krachtige smaakaanzet, vlezige vulling en mooi gestructureerd. Heerlijk evenwicht met een opmerkelijke breedte en lengte.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Grenache, Mourvèdre
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

LES COLONNADES, VIN DE FRANCE - €24.30

(SKU: FVICOL16)

Deze wijn komt van de oudste selecties Grenache, Mourvèdre en Carignan. Honderd jaar oude Grenachestokken liggen aan de basis van deze assemblage. De
percelen zijn perfect beschermd, en mede dankzij de kleine rendementen schittert deze wijn door een diepdonkere concentratie. Uitermate complexe neus met
een heel pallet aan geuren gaande van rood fruit tot kruidige tonen ondersteund door impressies van leder en garrigue. De minerale finale geeft de
terroirexpressie weer. Krachtige smaakaanzet, vlezige vulling en mooi gestructureerd. Heerlijk evenwicht met een opmerkelijke breedte en lengte.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Carignan, Grenache, Mourvèdre
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 20 jaar+ vanaf oogstjaar (archiefwijn)
Alcohol 14,50%

MARÉOTIS, VIN DE FRANCE - €42.99

(SKU: FVIMAR06)

Dat de wijnen van Viret lang kunnen rijpen, bewijst deze 2006. Deze Maréotis werd steeds in de kelder van Viret bewaard, in optimale omstandigheden.

Vooreerst manuele oogst bij een perfecte rijpheid. Druiven worden in kleine bakjes gelegd.
Strenge selectie van de druiven, ontristing en zachte kneuzing. Vinificatie per perceel, assemblage van de druiven in de cuve. Maceratie van ongeveer 30 dagen,
regelmatige remontage en pigeage. Rijping in barriques en betonnen cuves gedurende 24 maanden. Botteling zonder filtering, zonder klaring en zonder
toevoeging van sulfiet.
Wijn met een enorme concentratie, diepe kleur. De beide Rhône druiven (Grenache en Syrah) geven deze wijn niet alleen massa’s fruit zoals cassis en bosbessen,
maar ook kruidigheid, gevolgd door leder, kaneel en zoethout. In deze gerijpte 2006 komt daar een prachtige aardse toon bij, met leder, humus en gedroogde
paddenstoelen. Magistraal complex!
De smaak toont zich krachtig, dicht en gestructureerd met vlezige en harmonieuze tannines. Het uitbundige en zachte fruit is getuige van de perfect rijpheid van
de druiven. De finale is lang, evenwichtig en complex met in retro kruiden, leder en mineralen.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2006
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 20 jaar+ vanaf oogstjaar (archiefwijn)

https://vinikusenlazarus.be/product/les-colonnades-vin-de-france/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Les+Colonnades%2C+Vin+de+France
https://vinikusenlazarus.be/product/les-colonnades-vin-de-france-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Les+Colonnades%2C+Vin+de+France
https://vinikusenlazarus.be/product/les-colonnades-vin-de-france-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Les+Colonnades%2C+Vin+de+France
https://vinikusenlazarus.be/product/mareotis-vin-de-france/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Mar%C3%A9otis%2C+Vin+de+France
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Alcohol 14,50%

MARÉOTIS, VIN DE FRANCE - €23.80

(SKU: FVIMAR12)

Vooreerst manuele oogst bij een perfecte rijpheid. Druiven worden in kleine bakjes gelegd.
Strenge selectie van de druiven, ontristing en zachte kneuzing. Vinificatie per perceel, assemblage van de druiven in de cuve. Maceratie van ongeveer 30 dagen,
regelmatige remontage en pigeage. Rijping in barriques en betonnen cuves gedurende 24 maanden. Botteling zonder filtering, zonder klaring en zonder
toevoeging van sulfiet.
Wijn met een enorme concentratie, diepe kleur. De beide Rhône druiven (Grenache en Syrah) geven deze wijn niet alleen massa’s fruit zoals cassis en bosbessen,
maar ook kruidigheid, gevolgd door leder, kaneel en zoethout.
De smaak toont zich krachtig, dicht en gestructureerd met vlezige en harmonieuze tannines. Het uitbundige en zachte fruit is getuige van de perfect rijpheid van
de druiven. De finale is lang, evenwichtig en complex met in retro kruiden, leder en mineralen.
Een 3-tal uur op voorhand karaferen.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2012
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

MARÉOTIS, VIN DE FRANCE - €25.30

(SKU: FVIMAR15)

Vooreerst manuele oogst bij een perfecte rijpheid. Druiven worden in kleine bakjes gelegd.
Strenge selectie van de druiven, ontristing en zachte kneuzing. Vinificatie per perceel, assemblage van de druiven in de cuve. Maceratie van ongeveer 30 dagen,
regelmatige remontage en pigeage. Rijping in barriques en betonnen cuves gedurende 24 maanden. Botteling zonder filtering, zonder klaring en zonder
toevoeging van sulfiet.
Wijn met een enorme concentratie, diepe kleur. De beide Rhône druiven (Grenache en Syrah) geven deze wijn niet alleen massa’s fruit zoals cassis en bosbessen,
maar ook kruidigheid, gevolgd door leder, kaneel en zoethout.
De smaak toont zich krachtig, dicht en gestructureerd met vlezige en harmonieuze tannines. Het uitbundige en zachte fruit is getuige van de perfect rijpheid van
de druiven. De finale is lang, evenwichtig en complex met in retro kruiden, leder en mineralen.
Een 3-tal uur op voorhand karaferen.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Syrah
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

RENAISSANCE, VIN DE FRANCE - €20.60

(SKU: FVIREN18)

De cuvée “Renaissance” is absoluut verbluffend. Een uurtje op voorhand in de karaf gieten is wel een must, zo komen de aroma’s beter tot hun recht. In de neus
vind je kers, leder, gestoofde zwarte vruchten, vleugje munt, grof gemalen zwarte peper en andere heerlijk kruidige toetsen (vaak een impressie van curry).
Enorme concentratie in de mond, krachtig, sappig fruit en een machtige lange afdronk. Ondanks de concentratie heerlijke frisheid en een flinke dosis mineraliteit.
Viret wordt nu al beschouwd als één van de beste domeinen uit Côtes du Rhône, zoniet één der meest aparte. Deze wijn is daar beslist een mooie getuige van.
Neem de tijd om deze fles te ontdekken en ervaar hoe een “wilde wijn” een aanzet kan zijn tot boeiende gespreksstof.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige wildgerechten, gergild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

RENAISSANCE, VIN DE FRANCE MAGNUM - €41.20

(SKU: FVIREN16M)

De cuvée “Renaissance” is absoluut verbluffend. Een uurtje op voorhand in de karaf gieten is wel een must, zo komen de aroma’s beter tot hun recht. In de neus
vind je kers, leder, gestoofde zwarte vruchten, vleugje munt, grof gemalen zwarte peper en andere heerlijk kruidige toetsen (vaak een impressie van curry).
Enorme concentratie in de mond, krachtig, sappig fruit en een machtige lange afdronk. Ondanks de concentratie heerlijke frisheid en een flinke dosis mineraliteit.
Viret wordt nu al beschouwd als één van de beste domeinen uit Côtes du Rhône, zoniet één der meest aparte. Deze wijn is daar beslist een mooie getuige van.
Neem de tijd om deze fles te ontdekken en ervaar hoe een “wilde wijn” een aanzet kan zijn tot boeiende gespreksstof.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Grenache, Mourvèdre, Syrah
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog

https://vinikusenlazarus.be/product/mareotis-vin-de-france-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Mar%C3%A9otis%2C+Vin+de+France
https://vinikusenlazarus.be/product/mareotis-vin-de-france-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Mar%C3%A9otis%2C+Vin+de+France
https://vinikusenlazarus.be/product/renaissance-vin-de-france-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Renaissance%2C+Vin+de+France
https://vinikusenlazarus.be/product/renaissance-vin-de-france-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Renaissance%2C+Vin+de+France+Magnum
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Gastronomie Krachtige wildgerechten, gegrild rundsvlees, lam
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

SOLSTICE, VIN DE FRANCE - €11.50

(SKU: FVISOL20)

De instapwijn heeft alle charmes in zich om een heel peloton wijnliefhebbers te charmeren. Fijne concentratie, bakken rood fruit, hinten van curry en zwarte
peper. Grote terroirtypiciteit en een zachte lange afdronk met in retro weer mandenvol rood fruit. Zeer elegant en evenwichtig. Sappigheid troef.

Wijndomein Viret
Land Frankrijk
Regio Rhône
Druivenras Cabernet Sauvignon, Caladoc, Carignan, Merlot, Mourvèdre
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rundvlees, lam, wild, zuiderse stoofpotjes
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/solstice-vin-de-france/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=frankrijk&utm_term=Solstice%2C+Vin+de+France
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GRIEKENLAND

NAOUSSA

700 ha
Belangrijkste druivenras: Xinomavro
Belangrijkste bodem: mix van kalk, leem, zand en klei

DALAMARA

Maak kennis met Griekse wijn in ons assortiment. Een familiaal domein van 5 ha dat reeds gedurende 6 generaties wijngaarden heeft in Naoussa. De Dalamara familie
is hier dan ook al bezig sinds 1840. In het begin verkochten ze hun druiven en hadden ze grote naam gemaakt in het distilleren van dranken. Ondertussen runt Kostis,
de jongste van de familie, samen met zijn vader Yiannis en moeder Katarina het domein.

Naoussa is een kleine regio op het vasteland in Macedonië. Het heeft een klimaat met warme, droge zomers en milde winters. Het Vermion gebergte zorgt voor
afkoeling tijdens de nachten waardoor de druiven traag rijpen. Oogsten doet men hier midden september. Sommige vroegrijpe soorten al in augustus. De wijngaarden
liggen op de oostelijke helling van de Vermion berg. Op een hoogte tussen 250 en 300 meter.

De wijngaarden liggen volledig tussen de bossen en zijn afgeschermd van buren. Van monocultuur is hier dus geen sprake. Bovendien werken ze reeds vanaf 1996
volledig biologisch. De bodem is voornamelijk argilo-calcaire, een combinatie van klei en kalksteen.

De Naoussa wijnen rijpen volgens de wetgeving op houten vaten. 5-10% van de vaten zijn nieuw en voornamelijk klassieke 225 liter vaten. Stilaan worden deze
vervangen door 500 liter vaten. Naargelang het jaar bepalen ze hoe lang de wijnen gerijpt worden. De Naoussa-wijnen zijn wijnen die een tijdje meekunnen in de
kelder.

Een OPAP (de griekse AOP) Naoussa moet van 100% Xinomavro gemaakt zijn. Deze ster is hier de belangrijkste. De vertaling van Xinomavro is zure-zwarte, het is een
druif met veel aciditeit en een dikke schil met veel antocyanen. Als de druif heel rijp is kleurt deze bijna zwart. Vandaar de naam. De wijnen die gemaakt worden van
deze druif hebben een kortere maceratie en dus een minder intense kleur. Deze druif wordt vergeleken met Nebbiolo en Pinot Noir, wijnen die niet veel kleurstoffen
bevatten. De structuur en de zuren zijn een herkenningspunt, waardoor de wijnen ook de nodige tijd vragen. Ze zijn op hun best wanneer ze minstens 5 jaar oud zijn,
pas dan tonen ze hun enorme complexiteit. Dit kan je terecht vergelijken met grote Bourgognes of Barolo's.

NAOUSSA - €16.50

(SKU: GDANAU17)

Dit is de tweede wijn van hun Xinomavro. In vergelijking met de Paliokalias van jongere stokken en met een kortere maceratie. Dat geeft een wijn die in de jeugd
een mooie toegankelijkheid toont, zonder afbreuk te doen aan de eigenschappen van de druif. Puristisch rood fruit gaat heerlijk op in de fijne structuur. Zuren en
tannines zijn aanwezig, maar in heel aangename vorm. Elegante stijl.

Wijndomein Dalamara
Land Griekenland
Regio Naoussa
Druivenras Xinomavro
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wild, gegrild rood vlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

PALIOKALIAS, NAOUSSA - €32.29

(SKU: GDAPAL17)

Dit is zo een wijn met een heel bijzonder karakter. In de neus een boeiende mix van rijp zwart fruit (cassis), maar ook humus, leder en een fijn gerookte ondertoon.
De finesse die het aroma laat vermoeden wordt helemaal bevestigd in de smaak, maar hier zijn het vooral de aardse impressies die op het voorplan treden.
Opvallend zijn de duidelijke, maar ragfijne tannines en frisse zuurgraad. Qua stijl zou je wat aan Nebbiolo kunnen denken. Een glas dat je blijft bezighouden. Jong
uit de karaf te genieten, maar heeft jaren bewaarpotentieel achter de kiezen.

Wijndomein Dalamara
Land Griekenland
Regio Naoussa
Druivenras Xinomavro
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wild, gegrild rood vlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/naoussa/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=griekenland&utm_term=Naoussa
https://vinikusenlazarus.be/product/paliokalias-naoussa/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=griekenland&utm_term=Paliokalias%2C+Naoussa
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ITALIË

PIËMONTE

43.872 ha

Belangrijkste druivenrassen: 31% Barbera, 22% Moscato, 13% Dolcetto en 10% Nebbiolo

Belangrijkste bodems: mergel, zand en klei, met vele regionale verschillen zoals porfier in het noorden (Alto Piemonte)

BARISÉL

Hier maken we kennis met Franco Penna (°1965) van Cascina Barisél. Het is een schat van een vent die houdt van authenticiteit. Hij is een eerder voorzichtig en
bescheiden iemand, met een visie die vooral naar biologische wijnbouw is gegroeid.

Onze rondleiding start dan ook in de wijngaard. Hij wijst ons op een blauw bloemetje dat enkel groeit op een bodem waar géén chemicaliën aanwezig zijn. De
wijnstokken zijn gemiddeld rond de 50 jaar oud en staan op een hellingsgraad van 40%. De bodem bestaat uit veel kalk, vermengd met leem en zand, wat een goede
drainage geeft. Het is een klein huis met slechts 5 ha wijngaarden, die in een halve maan rond het huis liggen. Het ziet er uit als een amfitheater en de oriëntatie ligt pal
naar het zuiden. Hakkend maakt hij de grond los en ploegt op die manier het onkruid, natuurlijker is niet mogelijk. De vader van Franco, Enrice, heeft lange tijd een
duidelijke invloed op hem gehad, maar meer en meer bewandelt Franco zijn eigen weg. De druiven worden allemaal handmatig geoogst in kleine mandjes. In de
kleine, maar rationele wijnkelder worden de wijnen gevinifiëerd. Vader Penna benadrukt met veel passie zijn geloof in traditionele wijnen. Modern gevinifiëerde wijnen
lijken sterk op elkaar en hij wil absoluut een eigen karakter in zijn wijnen benadrukken. Door het gebruik van moderne hulpmiddelen wordt wijnmaken zo saai, zegt hij
ons. Wie echter zijn wijnstokken en bodem kent, weet ook dat de natuur zelfregelend werkt. Dat alles maakt manipulatie in de kelder overbodig. Wijze woorden die
bevestigd worden door een proeverij van zijn wijnen.

Piëmonte, betekent letterlijk ‘voet van de berg’. Langs de noord- en westkant wordt het gebied omsloten door hoge Alpentoppen, die bescherming bieden tegen
slechte weersinvloeden. Ondanks de nabij gelegen zee, spreekt men hier toch van een echt landklimaat met koude, lange winters en warme, vochtige zomers. De
wijnhellingen liggen aan de voet van de bergen. Men mag in het groeiseizoen spreken van een gematigd klimaat met warme dagen en koele nachten, waardoor de
beste hellingen pal op het zuiden liggen. Asti is een minder bekend gebied van Piëmonte, alhoewel Moscato d’Asti toch wereldberoemd is en zelfs de ‘DOCG’ status
heeft. Plaatselijk noemt men deze wijn wel eens het vloeibare goud. Vooral uit het buitenland is er enorm veel interesse voor deze zoete, licht mousserende wijn met
een laag alcoholgehalte (+/- 5%). 80% van de productie wordt geëxporteerd. Toch heeft Asti meer te bieden dan deze lichtvoetige zoete wijn. Zo is Barbera d’Asti
intussen een rode wijn met een dijk van een reputatie. Het hart van de ‘Asti’ streek is Canelli en dit wordt beschouwd als de allerbeste regio. Zacht glooiende hellingen
omzomen de heuvels in Canelli. Een zee van wijngaarden, kilometers lang en reikend tot in Asti. Dit netwerk van wijngaarden verbergt een groot deel van het jaar de
droge witte kalkbodem, vermengd met zand en klei, die bij de eerste regen verandert in een plakkerige brei.

LA CAPPELLETTA, BARBERA D'ASTI - €20.40

(SKU: IBACAP17)

Diepe, intens robijnkleur. In de neus complex met kersen op alcohol, pruimen, rozen, ceder, specerijen en aardse toetsen. In de mond opent hij heel soepel, maar
dadelijk etaleert hij zijn gespierde body. Heel veel fruit in het middenstuk vermengd met kruiden en dit alles ondersteund door krachtige rijpe tannines. Lange
finale. Klasbak.

Wijndomein Barisél
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige vleesbereidingen, wild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 15,00%

LA CAPPELLETTA, NIZZA, BARBERA D'ASTI - €20.40

(SKU: IBACAP18)

Diepe, intens robijnkleur. In de neus complex met kersen op alcohol, pruimen, rozen, ceder, specerijen en aardse toetsen. In de mond opent hij heel soepel, maar
dadelijk etaleert hij zijn gespierde body. Heel veel fruit in het middenstuk vermengd met kruiden en dit alles ondersteund door krachtige rijpe tannines. Lange
finale. Klasbak.

Wijndomein Barisél
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige vleesbereidingen, wild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 15,00%

LISTORIA, BARBERA D'ASTI - €14.10

(SKU: IBALIS19)

Intens, robijnrode kleur. In de neus opent hij mineralig, daarna rijpe kersen, viooltjes, leder en wat gedroogde kruiden. In de mond soepel met een fijne structuur
en zachte rijpe tannines. In het middenstuk veel fruitontwikkeling gevolgd door een lange afdronk. Alles in deze wijn blijft elegant zonder ook maar één spoortje
van een te moderne benadering. Dit is een schitterende Barbera!

Wijndomein Barisél
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Kruidige kipgerechten, kalfsvlees, charcuterie, zachte kazen, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°

https://vinikusenlazarus.be/product/la-cappelletta-barbera-dasti/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=La+Cappelletta%2C+Barbera+d%27Asti
https://vinikusenlazarus.be/product/la-cappelletta-nizza-barbera-dasti/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=La+Cappelletta%2C+Nizza%2C+Barbera+d%27Asti
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Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

MOSCATO D'ASTI - €12.31

(SKU: IBAMOS21)

Van de wijnen van Franco Penna zijn we al vele jaren fan. In de eerste plaats van zijn rode wijnen maar daarnaast ook zeker van zijn Moscato d'Asti. Een verguisde
druif waar vaak nietszeggende zoete en lichtparelende wijn van wordt gemaakt. Niet zo bij Franco ; Hij weet de essentie van deze specialiteit uit Piëmonte te
vatten in al zijn puurheid. De druiven zijn afkomstig van oude stokken uit het dorp Canelli, een uitgelezen locatie voor deze variëteit wegens zijn diepe
kalkbodems. De expressieve neus toont aroma's van salie, exotisch fruit en florale toetsen. De afdronk is volledig op finesse met een licht zoete ondertoon en de
fijne bubbel die frisheid geeft.

Wijndomein Barisél
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Muscat
Jaargang 2021
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Uitgesproken fruitdesserts, aardbei met basilicum, sorbet, bavaroi
Serveren In een Champagneglas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 5,50%

VIGNA DEI PILATI, NIZZA, BARBERA D'ASTI SUPERIORE - €24.50

(SKU: IBAPIL16)

Enkel in de beste jaren kan Franco dit meesterwerk maken. 100% Barbera vanuit de zuidgeoriënteerde wijngaarden langs de 'Strada dei Pilati' in San Marzano
Oliveto. De vinificatie is in inox om daarna 2 jaar te rijpen in barrique. Voor de wijn het domein verlaat moet hij minstens nog 3 jaar rusten op fles. Een intens paarse
kleur, aroma's van rijp fruit, tabak en kruiden. Krachtige en volle aanzet in de mond met een finessevol einde. Pracht van een wijn...

Wijndomein Barisél
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Krachtige vleesbereidingen, wild
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 15,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/listoria-barbera-dasti-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Listoria%2C+Barbera+d%27Asti
https://vinikusenlazarus.be/product/moscato-dasti/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Moscato+d%27Asti
https://vinikusenlazarus.be/product/vigna-dei-pilati-nizza-barbera-dasti-superiore/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Vigna+dei+Pilati%2C+Nizza%2C+Barbera+d%27Asti+Superiore
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FORTETO DELLA LUJA

Er zijn zo van die magische plekken… Piëmonte is sowieso rijkelijk bedeeld met postkaartlandschappen, maar een bezoek aan Loazzolo slaat werkelijk alles. In het hartje
van de Langhe, bovenaan een heuveltop lijkt het wel of de aarde de hemel raakt.

Daar speelt niet alleen de ligging een rol in, maar ook de rust en het prachtige landschap. Alles straalt hier authenticiteit uit: de mensen, de kelders (in een eeuwenoud
gebouw waar elk hoekje wordt benut) en de manier van wijnmaken. Door de unieke ligging is er ook een bijzondere flora. Jaren geleden kreeg dit domein ook een
predikaat van WWF, voor hun inzet voor de natuur. Een bekroning na een jarenlange inzet om de omgeving rondom hen onaangeroerd te laten. Tussen de
wijngaarden groeit een zeldzame zwarte orchidee. Authentiek werken gaat hier ver, zelfs in de wijngaard wordt het paard ingezet. Biologisch werken is hier geen
commerciële overweging, maar een oprechte levensstijl.

Biologisch werken mag dan een evidentie zijn voor Forteto della Luja, dat is echter geen sinecure in het warme en vochtige Piëmonte. De wijn waarmee ze bekend zijn
is hun werkelijk fabuleuze zoete Muscaatwijn, zowel als Moscato d'Asti als Passito (wijn van gedroogde druiven). Maar ook hun rode “Le Grive”, een heel expressieve
Barbera waar een tikkeltje Pinot Noir extra verfijning geeft, is de moeite.

Hun wijngaarden liggen op ca. 500 m hoogte, en behoren daarmee bij de hoogste uit de regio. Dat heeft als voordeel dat hun wijnen extra fraîcheur bezittens. Zo is de
Barbera d’Asti MonRoss een lichtvoetige, elegante en frisse rode wijn met heel wat lente- en zomerallures.

LE GRIVE, MONFERRATO ROSSO - €19.40

(SKU: IFOGRIV20)

Door de toets Pinot Noir (20%) krijgt het typische besachtige van de Barbera (80%) nog meer frisheid en elegantie. Zeer fijne tannines, in combinatie met zachte
kruidigheid (kaneel, vanille) en heel intens bessenfruit. Lange, evenwichtige finale. Op en top genietwijn, een glas vol vlezigheid!

Wijndomein Forteto della Luja
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Lam, rund, zowel gegrild als in stoofpotjes. Genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

LE GRIVE, MONFERRATO ROSSO 0,375L - €11.50

(SKU: IFOGRIV18H)

Door de toets Pinot Noir (20%) krijgt het typische besachtige van de Barbera (80%) nog meer frisheid en elegantie. Zeer fijne tannines, in combinatie met zachte
kruidigheid (kaneel, vanille) en heel intens bessenfruit. Lange, evenwichtige finale. Op en top genietwijn, een glas vol vlezigheid!

Wijndomein Forteto della Luja
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Lam, rund, zowel gegrild als in stoofpotjes. Genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

LE GRIVE, MONFERRATO ROSSO MAGNUM - €38.50

(SKU: IFOGRIV20M)

Door de toets Pinot Noir (20%) krijgt het typische besachtige van de Barbera (80%) nog meer frisheid en elegantie. Zeer fijne tannines, in combinatie met zachte
kruidigheid (kaneel, vanille) en heel intens bessenfruit. Lange, evenwichtige finale. Op en top genietwijn, een glas vol vlezigheid!

Wijndomein Forteto della Luja
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera, Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Lam, rund, zowel gegrild als in stoofpotjes. Genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,00%

MON ROSS, BARBERA D'ASTI - €11.10

(SKU: IFOMON21)

De instapbarbera van Forteto della Luja is één en al fruitplezier. Puristisch en uitgesproken elegant. Heel speels en toegankelijk. Opvallend fris en sappig. De zon in
het glas! Sappigheid en elegantie troef.

Om deze elegantie te behouden werkt Giovanni met oude barriques. De vaten werden initieel voor de topcuvée Le Grive gebruikt. Na 6 jaar worden de barriques
ontmanteld en wordt een laagje van enkele milimeters hout ervan geschraapt. Dit om het stuk hout te verwijderen dat ooit werd getoast. Zo heb je geen enkele
smaakinvloed van de vaten en blijft de intense fruitigheid in de wijn.

Wijndomein Forteto della Luja
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera
Jaargang 2021

https://vinikusenlazarus.be/product/le-grive-monferrato-rosso-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Le+Grive%2C+Monferrato+Rosso
https://vinikusenlazarus.be/product/le-grive-monferrato-rosso/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Le+Grive%2C+Monferrato+Rosso+0%2C375l
https://vinikusenlazarus.be/product/le-grive-monferrato-rosso-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Le+Grive%2C+Monferrato+Rosso+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/mon-ross-barbera-dasti-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Mon+Ross%2C+Barbera+d%27Asti


Vinikus & Lazarus

Endepoelstraat 3A 017
3210 Linden

+32 16 43 73 78
info@vinikusenlazarus.be
www.vinikusenlazarus.be

Smaakprofiel Droog
Gastronomie Charcuterie, gevogelte, tomaatgerechten, pasta, pizza
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

MON ROSS, BARBERA D'ASTI MAGNUM - €25.00

(SKU: IFOMON21M)

De instapbarbera van Forteto della Luja is één en al fruitplezier. Puristisch en uitgesproken elegant. Heel speels en toegankelijk. Opvallend fris en sappig. De zon in
het glas! Sappigheid en elegantie troef.

Om deze elegantie te behouden werkt Giovanni met oude barriques. De vaten werden initieel voor de topcuvée Le Grive gebruikt. Na 6 jaar worden de barriques
ontmanteld en wordt een laagje van enkele milimeters hout ervan geschraapt. Dit om het stuk hout te verwijderen dat ooit werd getoast. Zo heb je geen enkele
smaakinvloed van de vaten en blijft de intense fruitigheid in de wijn.

Wijndomein Forteto della Luja
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Barbera
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Charcuterie, gevogelte, tomaatgerechten, pasta, pizza
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 5-7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

PIAN DEI SOGNI, BRACHETTO PASSITO - €22.80

(SKU: IFOBRA20)

Alleen al de kleur doet je verbazen: licht rood. In de neus is het ook één en al rood: aardbei, framboos, rode bes… En dit van de grootste zuiverheid. In de mond een
heerlijk steekspel tussen het massale rode fruit en de zinderende frisheid. Gigantische dessertwijn! Bij… rood fruit uiteraard…

Wijndomein Forteto della Luja
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Brachetto
Jaargang 2020
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Desserts met rood fruit
Serveren In een breed glas op 8°
Bewaarpotentieel 10-12 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

PIAN DEI SOGNI, BRACHETTO PASSITO - €21.40

(SKU: IFOBRA17)

Alleen al de kleur doet je verbazen: licht rood. In de neus is het ook één en al rood: aardbei, framboos, rode bes… En dit van de grootste zuiverheid. In de mond een
heerlijk steekspel tussen het massale rode fruit en de zinderende frisheid. Gigantische dessertwijn! Bij… rood fruit uiteraard…

Wijndomein Forteto della Luja
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Brachetto
Jaargang 2017
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Desserts met rood fruit
Serveren In een breed glas op 8°
Bewaarpotentieel 10-12 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 8,00%

PIASA RISCHEI, LOAZZOLO - €31.80

(SKU: IFOLOA18)

Met deze wijn is Forteto della Luja eind de jaren ’80 bekend geworden en dit is nog steeds één van de beste onversterkte dessertwijnen uit Italië. Niet voor niets
hebben ze hun eigen appellatie voor dit type. Nadat de muscaatdruiven laat in het seizoen zijn aangetast door de edele schimmel worden ze geoogst en
vervolgens te drogen gelegd. Het resultaat is een machtige dessertwijn die uitblinkt door aroma’s van amandel, abrikoos, perzik, honing en noga. En dit zeer
intens. Het smaakfestijn is ellenlang en eleganter dan je zou vermoeden. Grote wijn, geen twijfel!

Wijndomein Forteto della Luja
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Muscat
Jaargang 2018
Smaakprofiel Zoet
Gastronomie Fruitdesserts, sabayon, crème brûlée, crumble van abrikozen
Serveren In een breed glas op 8°
Bewaarpotentieel 20 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 11,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/mon-ross-barbera-dasti-magnum/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Mon+Ross%2C+Barbera+d%27Asti+Magnum
https://vinikusenlazarus.be/product/pian-dei-sogni-brachetto-passito-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Pian+dei+Sogni%2C+Brachetto+Passito
https://vinikusenlazarus.be/product/pian-dei-sogni-brachetto-passito-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Pian+dei+Sogni%2C+Brachetto+Passito
https://vinikusenlazarus.be/product/piasa-rischei-loazzolo/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Piasa+Rischei%2C+Loazzolo
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PIETRO CASSINA

Nebbiolo, een druif met een koninklijke reputatie, de basis van legendarische Barolo en Barbaresco. Maar waarom halen toch zovelen van die wijnen zelden het niveau
dat je ervan verwacht. En geld kosten ze bijna allemaal. Nebbiolo kan gigantische wijnen geven, maar het ware potentieel ontluikt zich pas na jaren.

De verrassing was dan ook groot toen we de Nebbiolo wijnen van Pietro Cassina proefden, een goede vriend van Franco Penna (Cascina Barisel). Wat was dit een
verademing om te proeven. Niet alleen zijn de wijnen op en top Nebbiolo (structuur, tannine, zuren, heerlijk geparfumeerd), maar kosten ze nog niet de helft van wat je
gemiddeld in de luxe appellaties zou betalen, en zijn ze ondanks hun "jeugd" al mooi toegankelijk.

Laten we dit domein even voorstellen. Pietro Cassina is een klein familiedomein dat al generaties lang wijn maakt. We bevinden ons in Lessona, een klein dorp in het
noordoosten van Piëmonte, op meer dan 150 km afstand van Barolo. Het dorp ligt aan de voeten van de Alpen, de Monte Rosa is trouwens vlakbij. Slechts 6 ha telt het
domein, in een glooiend landschap, omgeven door heel wat bos. Pietro Cassina gaat er prat op een uniek microklimaat te bezitten voor de o zo moeilijke Nebbiolo.
Naast deze druif staat er ook nog de inheemse rode Vespolina en de witte Erbaluce. Als appellatie kan Lessona DOC en Coste della Sesia DOC gebruikt worden. De
vinificatie is hier nog zeer traditioneel, met een lagering op oude eiken foeders van Franse, Zwitserse en Oostenrijkse origine.

Dat er al lang wijngaarden staan in de omgeving van Pietro Cassina is duidelijk. Al van voor de Romeinse invasie brachten de Kelten wijnstokken naar hier. De productie
is hier klein en weinig gekend, en het waarom ervan is eigenlijk een raadsel want de veelzijdige bodemstructuren (oa zand en porfier) met hoge zuurgraad, en het grote
verschil tussen dag- en nachttemperaturen maakt dit een ideaal klimaat voor Nebbiolo.

Het waarderen van deze druif is vaak geen liefde op het eerste gezicht, het zijn wijnen met een duidelijke zuurgraad en een flinke structuur. Bij Pietro Cassina maken ze
de heerlijke verbinding tussen de meer toegankelijke stijl en het typische minder evidente karakter van deze druif dat zich na flesrijping ontplooit tot één van de fijnste
rode wijnstijlen überhaupt.

CA' DAJ TÀSS, COSTE DELLA SESIA - €16.20

(SKU: IPCCAD12)

De instap van het domein is meteen een volbloed Nebbiolo: mooi doorzichtige kleur, met heerlijke aroma's van kreupelhout, viooltjes en klein bosfruit. Mooie
structuur in de mond, duidelijke tannine, maar ook veel finesse en impressies van aardbei en kruidigheid. Lange, fijne finale. Een wijn die vraagt om even te
ademenen in de karaf. 2012 blijft een sterke jaargang voor deze wijn.

Wijndomein Pietro Cassina
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Nebbiolo
Jaargang 2012
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wit vlees, gevogelte, pluimwild, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

TANZO, LESSONA - €37.99

(SKU: IPCTAN12)

Dit is de topwijn van Pietro Cassina en heeft alles wat een grote Nebbiolo moet hebben. Een wijn met een machtig aards aroma (truffel, leder, humus), maar ook
floraal en kruidig. Schitterende combinatie van kracht en elegantie. Lange, fijngerookte finale. Een wijn die nu al uit karaf kan genoten worden, maar nog jaren
potentieel achter de kiezen heeft.

Wijndomein Pietro Cassina
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Nebbiolo
Jaargang 2012
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wit vlees, gevogelte, pluimwild, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

TÈRA RÙSSA, VESPOLINA, COSTE DELLA SESIA - €27.50

(SKU: IPCTERVES12)

Vespolina is een oude, autochtone druif van de regio en is eigenlijk een directe afstammeling van Nebbiolo. Verschil is dat deze druif sneller rijpt. De wespen zijn er
verlekkerd op, en de naam van de druif verwijst er trouwens naar.

Opvallend is de diepere kleur ten opzichte van Nebbiolo. Ook in het aroma zal je meer florale en fruitige accenten (klein bosfruit) terugvinden. In de mond een
schitterende stuctuur en elegantie. Heel intens, met bijzonder fijne tannines. Zeer lange finale. Boeiend van begin tot einde!

Wijndomein Pietro Cassina
Land Italië
Regio Piëmonte
Druivenras Vespolina
Jaargang 2012
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Wit vlees, gevogelte, pluimwild, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/ca-daj-tass-coste-della-sesia/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Ca%27+daj+T%C3%A0ss%2C+Coste+della+Sesia
https://vinikusenlazarus.be/product/tanzo-lessona/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Tanzo%2C+Lessona
https://vinikusenlazarus.be/product/tera-russa-vespolina-coste-della-sesia/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=T%C3%A8ra+R%C3%B9ssa%2C+Vespolina%2C+Coste+della+Sesia
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TOSCANE

63.500 ha
Belangrijkste druivenrassen: 61,4% Sangiovese, 7,7% Merlot, 6,3% Cabernet Sauvignon, 5,9% Trebbiano, 2,1% Vermentino, 2% Syrah, 1,3% Cabernet Franc, 1,2% Vernaccia
Belangrijkste bodems: zand, klei, kalk (alberese), galestro

CANDIALLE

Einde augustus 2016 trokken we ons een weekje terug in Panzano, hartje Chianti. We leerden het dorp op alle vlakken kennen: de legendarische slagerij van Dario
Cecchini, een nog echte schoenenmaker, een fijne markt, het kleine en gezellige historische centrum. We genoten er van de lokale producten, de rust en de
betoverend mooie omgeving.

Maar vooral hebben we ons idee over Chianti drastisch moeten bijstellen. Vooral op het vlak van stijl. Panzano geeft voor ons het meest afwijkende type dat we in deze
regio kennen. Wijnen uit Panzano zijn een stuk fijner, maar ook meer gestructureerd en hoger in frisheid dan gangbaar in Chianti. Dat maakt dat ze tijd nodig hebben,
in het glas en in de kelder. De galestro bodem (type leisteen), de hogere ligging van de wijngaarden, het biologisch werken van quasi alle domeinen,… Het draagt
allemaal bij tot die aparte stijl. De omgeving is een postkaart en het ene topdomein ligt naast het andere. Het bekendste hiervan is uiteraard Fontodi, met een terechte
dijk van een reputatie.

Wij trokken echter naar het zuiden van het dorp en ontmoetten er de Duitse Josephin Cramer en haar Finse man Jarrko Peränen. Hij Finse socioloog, zij dochter van de
Warstein brouwerij uit Sauerland. Beiden werden ze verliefd op wijn en de regio en samen kochtten ze in 2002 Candialle, een destijds oud familiedomein. Ze hebben
quasi alle stokken gerooid bij overname omdat de wijngaarden niet naar hun zin waren en hebben het domein uitgebreid naar de huidige 12ha.

Ze werken volledig biologisch (ook eigen compost), en wanneer je ze spreekt voel je de liefde voor de natuur en hun omgeving. Sangiovese komt enkel op de galestro
bodem, de andere bodemtypes worden bestokt met een minimale aanplant van Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malvasia Nera en Canaiolo. De helft van de
wijngaarden is aangeplant als “bush vines” (albarello). Hun stijl is o zo elegant en vol finesse. Structuur (tannine en aciditeit) hebben ze zeker, dat maakt ze klaar voor
een lange toekomst. Wijnen die groeien door open te staan, met een duidelijke mineraliteit. Wijnen die ook vragen om ermee bezig te zijn, dat maakt ze net zo
boeiend. Geen instant fruitbommen, wel subtiele wijnen die elke keer weer een andere nuance tonen. Je leest het: Panzano heeft als unieke enclave in Chianti indruk
gemaakt. En met Candialle brengen we een stukje van deze indruk mee naar België.

CABERNET FRANC, ROSSO TOSCANO IGT - €30.00

(SKU: ICACF18)

De stokken Cabernet Franc werden bij Candialle aangeplant in 2007, en deze 2018 is de knapste versie de we al mochten proeven. Het resultaat is sappig, discreet
fruitig en met een delicate, kruidige toets. Zelfs in de jeugdiger fase smaakt deze Carbernet Franc heerlijk fris en sappig. Er worden opzettelijk oudere vaten
gebruikt om het fijne karakter niet te overstemmen. Een expressieve Cabernet Franc met veel typiciteit die laat zien hoe elegant dit druivenras kan zijn in de
beroemde Conca d'Oro van Panzano.

Wijndomein Candialle
Land Italië
Regio Toscane
Druivenras Cabernet Franc
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Een topper bij krachtig rood vlees (gerijpt rundsvlees)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

CABERNET FRANC, ROSSO TOSCANO IGT - €30.30

(SKU: ICACF19)

De stokken Cabernet Franc werden bij Candialle aangeplant in 2007, en deze 2018 is de knapste versie de we al mochten proeven. Het resultaat is sappig, discreet
fruitig en met een delicate, kruidige toets. Zelfs in de jeugdiger fase smaakt deze Carbernet Franc heerlijk fris en sappig. Er worden opzettelijk oudere vaten
gebruikt om het fijne karakter niet te overstemmen. Een expressieve Cabernet Franc met veel typiciteit die laat zien hoe elegant dit druivenras kan zijn in de
beroemde Conca d'Oro van Panzano.

Wijndomein Candialle
Land Italië
Regio Toscane
Druivenras Cabernet Franc
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Een topper bij krachtig rood vlees (gerijpt rundsvlees)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 14,50%

CIRCE, ROSSO TOSCANO IGT - €43.40

(SKU: ICACIR16)

Het grootste deel van de percelen van Candialle bevatten de typische galestrobodem, en staat er Sangiovese. Op de weinige plekken waar deze bodem niet
aanwezig is worden voornamelijk bordelese druiven aangeplant. Deze worden onder andere geassembleerd in deze Circe. Deze blend van 70% Petit Verdot en
30% Merlot werkt fantastisch. Spontaan vergist in inox vaten en 2 jaar gerijpt in barrique waarvan 80% nieuw hout. Diepe, bijna zwarte kleur en een intense neus
van zoethout, donkere bessen zoals cassis en braam. Het hout geeft een erg verfijnde kruidige toets. De smaak is zowel gestructureerd als fris met bijzondere fijne
tannines.

In de Griekse mythologie was de mooie Circe degene die de mannen van Odysseus in varkens veranderde, wat ook zo op het etiket is afgebeeld.

Wijndomein Candialle
Land Italië
Regio Toscane
Druivenras Merlot, Petit Verdot
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Een topper bij krachtig rood vlees (gerijpt rundsvlees)
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar

https://vinikusenlazarus.be/product/cabernet-franc-rosso-toscano-igt/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Cabernet+Franc%2C+Rosso+Toscano+IGT
https://vinikusenlazarus.be/product/cabernet-franc-rosso-toscano-igt-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Cabernet+Franc%2C+Rosso+Toscano+IGT
https://vinikusenlazarus.be/product/circe-rosso-toscano-igt/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Circe%2C+Rosso+Toscano+IGT
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Alcohol 14,00%

GRAN SELEZIONE, PLI, CHIANTI CLASSICO - €54.40

(SKU: ICAGRAN14)

Deze Gran Selezione komt van een klein perceel (1 ha) met een plantdensiteit van +10.000 stokken/ha. Dat is heel wat, en door de grote wortelconcurrentie dringen
de wortels snel diep door in de typische galestro bodem. De rendementen liggen hier belachelijk laag en de weinige productie die er is (1200 flessen) verblijft 36
maanden in (oudere) barriques. Dat is zelfs nog een half jaar langer dan verplicht voor Gran Selezione. Dit is een enorm indrukwekkend glas. Intens zwart fruit, fijne
cedertonen, beetje gerookt ook, getorreficeerd en tabak. Ondanks de krachtige, maar schitterende tannines blijf je een vlezig mondgevoel behouden, dankzij de
grote concentratie. Op elk moment blijft echter een zinderende aciditeit spelen. Grote wijn met een grote toekomst. Dit is een pure Sangiovese die tot en met
jaargang 2011 bekend stond als een IGT-wijn onder de naam Pli. Met jaargang 2013 hebben Josephin en Jarrko ervoor gekozen om deze wijn onder de nieuw
gecreëerde top-appelatie Chianti Classico Gran Selezione te scharen, en terecht. Ze behalen met deze wijn meteen schitterende scores en wereldwijde erkenning.

Wijndomein Candialle
Land Italië
Regio Toscane
Druivenras Sangiovese
Jaargang 2014
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood vlees, kruidige stoofschotels, krachtige pastagerechten
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

LA MISSE DI CANDIALLE, CHIANTI CLASSICO - €15.10

(SKU: ICAMIS20)

De “kleine” Candialle is helemaal geen kleine wijn. Om het fijne fruitplezier te garanderen verbleef deze wijn gedurende 12 maanden op betonnen cuves. Geen
splinter houtgebruik dus. Dat resulteert in een glas met nuances van klein bessenfruit, hint van pruim. In de smaak een zachte, doch aanwezige stuctuur met veel
puur fruit en speelse frisheid. Mooie textuur en lengte. Naast een groot deel Sangiovese zit er ook een miniem aandeel Malvasia Nera (3%) en Canaiolo (3%) in de
blend. Deze 2019 is één van de beste jaargangen die we van La Misse proefden.

Wijndomein Candialle
Land Italië
Regio Toscane
Druivenras Canaiolo, Malvasia Nera, Sangiovese
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijne pasta's, rood en wit vlees
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

https://vinikusenlazarus.be/product/gran-selezione-pli-chianti-classico/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=Gran+Selezione%2C+PLI%2C+Chianti+Classico
https://vinikusenlazarus.be/product/la-misse-di-candialle-chianti-classico-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=italie&utm_term=La+Misse+di+Candialle%2C+Chianti+Classico
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OOSTENRIJK

BURGENLAND

11.904 ha
Belangrijkste druivenrassen: Blaufränkisch, Zweigelt, Chardonnay, Weissburgunder
Belangijkste bodems: Kiezel, klei, kalk, leisteen (Leithaberg),

BIRGIT BRAUNSTEIN

De zoektocht naar een nieuw domein is er meestal één van toevalligheden. Wil je iets, dan vind je het niet, maar ben je niet specifiek op zoek, dan kom je de grootste
verrassingen tegen. Het was in die zin dat we tijdens ProWein 2014 in het Oostenrijks paviljoen verzeild geraakten. Of we de wijnen van Birgit Braunstein eens zouden
proeven?

We kenden het domein nog van vroeger en vonden de wijnen altijd al mooi. Maar groot was de verrassing toen we schitterende, fijnzinnige en sappige wijnen
proefden. Of het nu in wit, rosé of rood was. En Birgit bleef haar bescheiden zelve en vertelde vol trots over haar regio, haar eeuwenoude familiedomein en over haar
grootste terroirschat: de Leithaberg. Herproeven thuis bevestigde onze ervaring op ProWein: dit is beregoed! En bovenal: een breed en veelzijdig gamma, zowel in wit,
rosé als rood.

Birgit Braunstein was nochtans niet voorbestemd om het domein verder te zetten, haar studies in de economische wereld gaven een andere richting aan. Maar na een
eerste werkervaring als ondernemingsraadgeefster trok ze in 1995 terug naar Purbach en begon aan een indrukwekkende carrière. Met veel gevoel voor detail, en nauw
werkend met de natuur bereikte ze in 2005 een eerste hoogtepunt als Oostenrijks wijnbouwster van het jaar. Nadien wint ze de ene ereplaats na de andere in o.a.
Falstaff.

Haar Heimat is de Leithaberg, die zich ten westen van de Neusiedlersee bevindt, helemaal in het Oosten van Oostenrijk. Hongarije is niet ver en de lange, warme
zomers maken het hier ideaal voor zowel rijker wit als rood. De Leithaberg is een klein bergmassief bestaande uit mosselkalk, gneiss en leisteen, overdekt met mergel.
Wijnen van deze berg zijn steeds een combinatie van kracht en mineraliteit. Ook de steeds heersende wind speelt een grote rol in het rijpingsproces van de druiven.
Birgit weet met haar Fingerspitzengefühl een grote elegantie in haar wijnen te brengen. Haar keuze om sinds enkele jaren biodynamisch te werken heeft geleid tot
een grotere diepte en vooral nog fijnere structuur.

Het domein ademt traditie uit, in dit 22ha grote domein wordt al meer dan 400 jaar wijn door haar familie gemaakt, en als het aan Birgit ligt mag dit zo nog een tijdje
verder gaan. Immer ein Ziel im Blick, is één van haar leuzes.

 

BLAUFRÄNKISCH, HEIDE - €13.50

(SKU: OBBBFHEI20)

Schitterende Blaufränkisch! Zo fijn, zo puur, zo speels! Bakken klein bessenfruit in de neus, met een subtiele kruidigheid (wat peper), in de mond intens en
lichtvoetig tegelijk. Mooie zuren, zachte tannines, alles perfect in balans waardoor een heel toegankelijk glas. Lange, minerale finale. Een lieveling.

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood en wit vlees, gevogelte, zachte kazen, pasta's, charcuterie
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

BLAUFRÄNKISCH, LEITHABERG GLAWARINZA - €23.00

(SKU: OBBBFLEI16)

Dit is een knap glas Blaufränkisch. Machtig aroma en smaak van braambes, noga, mokka en zinderende frisheid. Complex, veel diepgang en op elk moment een
schitterende elegantie waardoor de wijn ook in de jeugdige fase perfect is te genieten. Lange finale met een opvallende frisheid. Topper!

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood vlees, wildgrechten, zachte kazen, genietwijn op zich,
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

BLAUFRÄNKISCH, LEITHABERG GLAWARINZA - €23.00

(SKU: OBBBFLEI17)

Dit is een knap glas Blaufränkisch. Machtig aroma en smaak van braambes, noga, mokka en zinderende frisheid. Complex, veel diepgang en op elk moment een
schitterende elegantie waardoor de wijn ook in de jeugdige fase perfect is te genieten. Lange finale met een opvallende frisheid. Topper!

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood vlees, wildgrechten, zachte kazen, genietwijn op zich,
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/blaufrankisch-heide-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Blaufr%C3%A4nkisch%2C+Heide
https://vinikusenlazarus.be/product/blaufrankisch-leithaberg-glawarinza/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Blaufr%C3%A4nkisch%2C+Leithaberg+Glawarinza
https://vinikusenlazarus.be/product/blaufrankisch-leithaberg-glawarinza-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Blaufr%C3%A4nkisch%2C+Leithaberg+Glawarinza
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BLAUFRÄNKISCH, THENAU - €47.90

(SKU: OBBBFTHE12)

Voor Thenau komt enkel haar beste perceel in aanmerking, van een pure mosselkalkbodem. Wat een ongelooflijke Blaufränkisch! Diepe kleurspiegel, in het aroma
zowel een enorme frisheid alsook noga, rijpe pruim en braambessen. In de mond intens, elegant en o zo sappig. Haast zijdeachtige tannines en ragfijne zuren. Kan
nog jaren mee. Grote wijn.

Fallstaff: 95/100 (beste Blaufränkisch van het jaar 2009)

Birgit Braunstein: "Sicherlich mein bester Blaufränkisch seit je!"

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch
Jaargang 2012
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood vlees, wildgrechten, zachte kazen, genietwijn op zich,
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

CHARDONNAY, FELSENSTEIN - €12.29

(SKU: OBBCHFEL20)

Dit is Chardonnay met een schitterende puurheid: geen houtrijping dus duidelijk gestoeld op frisheid en fijne, fruitige accenten. Rijpe ananas, limoen en een
zachte kruidigheid. In de mond opvallend rijk, maar steeds gecounterd door mooie zuren. Lange finale met een boeiend mineraal spel.

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Ragout van wit vlees, asperges, groententaarten, rijke visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

CHARDONNAY, FELSENSTEIN - €13.10

(SKU: OBBCHFEL21)

Dit is Chardonnay met een schitterende puurheid: geen houtrijping dus duidelijk gestoeld op frisheid en fijne, fruitige accenten. Rijpe ananas, limoen en een
zachte kruidigheid. In de mond opvallend rijk, maar steeds gecounterd door mooie zuren. Lange finale met een boeiend mineraal spel.

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Chardonnay
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Ragout van wit vlees, asperges, groententaarten, rijke visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

OXHOFT - €22.51

(SKU: OBBOXH13)

Oxhoft is één van de bekende rode Oostenrijkse cuvées. En wat voor één! We hadden de gelegenheid deze wijn te proeven van een oudere jaargang en waren
prompt onder de indruk van het bewaarpotentieel. Maar wat belangrijker is: ook in de jeugd heb je een verbazende charme in deze wijn.

Voor deze presitige wijn gebruikt Birgit haar beste percelen van Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot en Cabernet Sauvignon van hoofdzakelijk mosselkalkbodem. Dit
zijn de lagere, en dus warmere gelegen percelen dichtbij de Neusiedlersee. Na de oogst en ontristing gaan de druiven in grote, houten kuipen voor een
schilweking van ca. 6 weken, met aansluitend 2 jaar rijping op kleine, houten vaten. Het resultaat is prachtig: diepe kleur, prachtig aroma van pruim, zwarte kers,
grafiet en zacht gerookte tonen. Kracht en structuur in de smaak, maar ook enorm vlezig (zwart fruit), met een verrassend frisse onderbouw. Lange, evenwichtige
finale. Voelt zich het best in de herfst en winter.

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Cabernet Sauvignon, Lemberger / Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt
Jaargang 2013
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood vlees, wildgrechten, zachte kazen, genietwijn op zich,
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

OXHOFT - €23.00

(SKU: OBBOXH15)

https://vinikusenlazarus.be/product/blaufrankisch-thenau/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Blaufr%C3%A4nkisch%2C+Thenau
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-felsenstein/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Chardonnay%2C+Felsenstein
https://vinikusenlazarus.be/product/chardonnay-felsenstein-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Chardonnay%2C+Felsenstein
https://vinikusenlazarus.be/product/oxhoft/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Oxhoft
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Oxhoft is één van de bekende rode Oostenrijkse cuvées. En wat voor één! We hadden de gelegenheid deze wijn te proeven van een oudere jaargang en waren
prompt onder de indruk van het bewaarpotentieel. Maar wat belangrijker is: ook in de jeugd heb je een verbazende charme in deze wijn.

Voor deze presitige wijn gebruikt Birgit haar beste percelen van Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot en Cabernet Sauvignon van hoofdzakelijk mosselkalkbodem. Dit
zijn de lagere, en dus warmere gelegen percelen dichtbij de Neusiedlersee. Na de oogst en ontristing gaan de druiven in grote, houten kuipen voor een
schilweking van ca. 6 weken, met aansluitend 2 jaar rijping op kleine, houten vaten. Het resultaat is prachtig: diepe kleur, prachtig aroma van pruim, zwarte kers,
grafiet en zacht gerookte tonen. Kracht en structuur in de smaak, maar ook enorm vlezig (zwart fruit), met een verrassend frisse onderbouw. Lange, evenwichtige
finale. Voelt zich het best in de herfst en winter.

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Cabernet Sauvignon, Lemberger / Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt
Jaargang 2015
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood vlees, wildgrechten, zachte kazen, genietwijn op zich,
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 10-15 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

PINOT BLANC - €11.80

(SKU: OBBPB20)

Een prachtig glas Pinot Blanc: fijn aroma van mango, peer en rijpe appel. In de smaak vol en fris tegelijk, super elegant en duidelijk sappigheid. Een zeer pure stijl,
die gastronomisch zeer breed inzetbaar is.

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Weissburgunder / Pinot Blanc
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Asperges, salade met kip, quiche, (rijkere) visgerechten
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

PINOT VOM SONNENBERG - €13.50

(SKU: OBBPINSON20)

Deze Pinot Noir is meer dan alleen een eenvoudige instap Pinot Noir. Verleidelijk aroma van ceder, bosfruit en koffie. Zeer zachte, elegante smaak met hyperfijne
tannines, leuke zuurgraad en wederom impressies van koffie. Op en top finessewijn!

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Gevogelte, vegetarische gerechten, pasta met tomaat
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WILDWUX - €14.70

(SKU: OBBWIL19)

In deze krachtige, maar elegante rode wijn gaan enkel streektypische druiven: Blaufränkisch, Zweigelt en St. Laurent. Intense kleur, uitgesproken aroma van rood
fruit en een duidelijke peperigheid. Volle smaak, super sappig en een zachte structuur. Een allemansvriend met jeugdig karakter.

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch, Merlot, Sankt-Laurent, Zweigelt
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood en wit vlees, gevogelte, zachte kazen, pasta's
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

WILDWUX - €15.60

(SKU: OBBWIL20)

In deze krachtige, maar elegante rode wijn gaan enkel streektypische druiven: Blaufränkisch, Zweigelt en St. Laurent. Intense kleur, uitgesproken aroma van rood
fruit en een duidelijke peperigheid. Volle smaak, super sappig en een zachte structuur. Een allemansvriend met jeugdig karakter.

Wijndomein Birgit Braunstein
Land Oostenrijk
Regio Burgenland
Druivenras Lemberger / Blaufränkisch, Merlot, Sankt-Laurent, Zweigelt
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Rood en wit vlees, gevogelte, zachte kazen, pasta's

https://vinikusenlazarus.be/product/oxhoft-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Oxhoft
https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-blanc/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Pinot+Blanc
https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-vom-sonnenberg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Pinot+vom+Sonnenberg
https://vinikusenlazarus.be/product/wildwux/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Wildwux
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Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 6-8 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/wildwux-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Wildwux
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WAGRAM

2.439 ha
Belangrijkste druivenrassen: Grüner Veltliner, Riesling, Roter Veltliner
Belangrijkste bodem: Loess

FRITSCH

In 1999 nam Karl Fritsch dit ouderlijke wijndomein over. Zijn wijngaarden vinden we in Oberstockstall, 60 km ten westen van Wenen in het gebied Wagram. In totaal
zijn er 23 ha en sinds 2006 werkt Karl biodynamisch.

De voornaamste wijngaarden zijn Schlossberg, Steinberg, Mordthal, Kapuzinerberg en Foggathal. Alle bodems hebben een hoog calciumgehalte. De Schlossberg heeft
een pure Lösslaag met op 10 meter diepte veel kalk. Deze wijngaard draagt de naam van het kasteel dat aan de voeten van de helling ligt. Situering is zuidwest en is
dus een van de warmere wijngaarden.

De Steinberg is een steile wijngaard die zuid-zuidoost georiënteerd is. De bodem is hier 15 meter diep Löss daaronder verweerde kiezel en rots. In vergelijking met de
Schlossberg is deze wijngaard veel koeler. De wijnen van deze wijngaard zijn mineraler en zijn minder rijk.

Mordthal is volledig naar het zuiden gericht. De bodem is Löss met daaronder leisteen en conglomeraat. Hier staan de Rieslings van Fritsch. Riesling met veel extract en
mineraliteit.

Kupuzinenberg ligt dicht bij Krems, zuidelijk georiënteerd en heeft een bodem van oergesteente. Hier staat ook Riesling. De wijngaarden in het Foggathal zijn voor de
rode wijnen bestemd. Bodem van klei en ijzer.

Ooit lag Wagram aan de kust. Bewijzen hiervan zijn de vele schelpen die hier in de wijngaarden gevonden worden. De zee is er niet meer maar wel de Donau die enkele
kilometers ten zuiden van deze regio stroomt. De naam Wagram komt van het woord "Wogenrain" wat "rand van de golven" betekent.

Vandaag is de Wagram 40 meter hoger en opgebouwd uit verschillende bodemsoorten. Löss is hiervan veruit de belangrijkste. Deze bodem sterkt zich over 50 km uit
van Krems richting Wenen en zo bevindt zich hier het grootste Lössmassief van Centraal-Europa. Naast de wijnstokken is er een grote biodiversiteit, zonnebloemen,
maïs, granen, maanzaad, kersen-en abrikozenbomen en veel bossen. Wagram is gekenmerkt door loess. Het voelt aan als een grof geel poeder. Het is een sediment dat
ontstaat door erosie en de wind en bestaat voornamelijk uit leem en silicaten. Het verdeelt de zon evenwichtig en houdt de warmte goed vast. Ook voor de
waterhuishouding is dit een uitstekende bodem. Een teveel aan water laat het doorsijpelen maar bij droogte kan men dit zien als een spons die het water teruggeeft.
Het is een poreuze bodem waardoor de wijnstok makkelijk tot een grote diepte kan groeien.

"Het is niet alleen een verplichting, maar ook een voorrecht om met de natuur samen te werken" zegt Karl Fritsch. Ook om deze reden worden de volledige
wijngaarden sinds 2006 biodynamisch bewerkt. Karl Fritsch houdt zich niet alleen bezig met de verbetering van de kwaliteit van de wijn, maar ook met een duurzame
en verantwoordelijke benadering van de natuur. Als boegbeeld van Wagram, probeert hij de hele regio dienovereenkomstig te beïnvloeden. Een prachtig domein
waarmee we al jaren intens samenwerken.

GRÜNER VELTLINER, SCHLOSSBERG 1ÖTW - €23.30

(SKU: OFRGVSCH20)

Indrukwekkend: diepere gele kleur. Exotisch in de neus met ananas, limoen, banaan en een hint van kokos. Elegant, super verfijnd maar ook krachtig. Romig met
een minerale onderbouw. Prachtig om zien hoe rijpheid en elegantie hand in hand gaan in deze wijn. Kan jaren mee. Topwijn!

Schlossberg is één van de 4 Grand Cru (erste Lage) wijngaarden in Wagram.

Wijndomein Fritsch
Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Grüner Veltliner
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Asperges, rijke visgerechten, kreeft, krab, gegrild kalfsvlees, gevogelte in

roomsauze
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7-9 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

GRÜNER VELTLINER, STEINBERG - €12.71

(SKU: OFRGVSTE21)

Dit is de Grüner Veltliner in het middengamma van het domein. Je merkt mooi de opbouw in vergelijking met de instapwijnen: hier meer pompelmoes, peperig
en blonde tabak. Duidelijke structuur, pure sensatie van citrus met een gepaste kruidigheid. Puristisch en verfijnd, de meest minerale Grüner Veltliner van Fritsch.

Wijndomein Fritsch
Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Grüner Veltliner
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Veelzijdige alleskunner: asperges, frisse visgerechten, hartige taarten, schaal- en

schelpdieren
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 5-6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 12,50%

MATERIA PRIMA - €23.99

(SKU: OFRMAT20)

Een Traminer, maar dan één verre vanuit het boekje. Voor dit indrukwekkend glas verwerkte Karl Fritsch de witte druiven zoals hij dat met rode druiven zou doen,
ttz met lange schilmaceratie. Het resultaat is een hyperfijne Traminer met aroma's van citroenmelisse, rozen, specerijen en limoen. Heerlijk verfijnd in de smaak,
veel spanning en lengte. Omdat Traminer vaak te opdringerig kan zijn, wordt er ook een klein gedeelte Grüner Veltliner toegevoegd en krijg je een wijn met één
en al finesse. Een genietwijn! Om het bijzondere en pure karakter van deze wijn te benadrukken is de wijn gebotteld in een fles van klei.

Wijndomein Fritsch

https://vinikusenlazarus.be/product/gruner-veltliner-schlossberg-1otw/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Gr%C3%BCner+Veltliner%2C+Schlossberg+1%C3%96TW
https://vinikusenlazarus.be/product/gruner-veltliner-steinberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Gr%C3%BCner+Veltliner%2C+Steinberg
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Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Gewürztraminer, Grüner Veltliner
Jaargang 2020
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Roodbacteriekazen, Aziatisch, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

MATERIA PRIMA - €23.99

(SKU: OFRMAT19)

Een Traminer, maar dan één verre vanuit het boekje. Voor dit indrukwekkend glas verwerkte Karl Fritsch de witte druiven zoals hij dat met rode druiven zou doen,
ttz met lange schilmaceratie. Het resultaat is een hyperfijne Traminer met aroma's van citroenmelisse, rozen, specerijen en limoen. Heerlijk verfijnd in de smaak,
veel spanning en lengte. Omdat Traminer vaak te opdringerig kan zijn, wordt er ook een klein gedeelte Grüner Veltliner toegevoegd en krijg je een wijn met één
en al finesse. Een genietwijn! Om het bijzondere en pure karakter van deze wijn te benadrukken is de wijn gebotteld in een fles van klei.

Wijndomein Fritsch
Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Gewürztraminer, Grüner Veltliner
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Roodbacteriekazen, Aziatisch, genietwijn op zich
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

PINOT NOIR, "P" - €33.00

(SKU: OFRPNP17)

Een fantastische, klassieke en fijne Pinot Noir: in de neus framboos, zachte aardbei maar ook aardse impressies zoals humus, leder en koffie. Krachtig en vol in de
smaak. Duidelijke structuur en tannine die mooi beginnen te versmelten. Eindigt op rijp bessenfruit. Kan jaren mee. Top Pinot Noir!

Wijndomein Fritsch
Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Spätburgunder / Pinot Noir
Jaargang 2017
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Fijn gevogelte, pluimwild, eend, gerechten met bospaddestoelen, genietwijn op

zich
Serveren In een breed glas op 16-17°
Bewaarpotentieel 7-10 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,50%

ROSÉ, WAGRAM - €10.20

(SKU: OFRROS21)

Naast het rode fruit, duidelijk een mooie structuur, goed droog ook zonder dat ze sappigheid verloren gaat. Mooie, speelse finale.

Wijndomein Fritsch
Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Zweigelt
Jaargang 2021
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Aperitief, terraswijn, BBQ, salades, gebakken vis, tomaatgerechten
Serveren In een breed glas op 8°
Bewaarpotentieel Jong drinken
Alcohol 12,00%

ROTER VELTLINER, STEINBERG - €17.50

(SKU: OFRVSTEI16)

Roter Veltliner is een oud druivenras, waarvan er vermoedens waren dat er een relatie met Grüner Veltliner was. Deze vermoedens zijn echter niet bevestigd, en
Roter Veltliner wordt daardoor als zelfstandig ras beschouwd. Het is een laatrijpe druif en gevoelig voor botrytis. De stijl van de wijn is ondanks de goede
zuurtegraad eerder krachtig te noemen. De aanplant blijft beperkt (minder dan 200ha in Oostenrijk).

Sinds enkele jaren heeft Karl Fritsch een perceel Roter Veltliner in de Steinberg. Het resultaat is schitterend! Prachtige neus van noten, biscuit, honing en geel fruit.
De smaak is zowel fris als krachtig met een fijne structuur. Strak in de aanzet, sappig in de finale.

Wijndomein Fritsch
Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Roter Veltliner
Jaargang 2016
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Asperges, rijke visgerechten, kreeft, krab, gegrild kalfsvlees, gevogelte in

roomsauze
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/materia-prima-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Materia+Prima
https://vinikusenlazarus.be/product/materia-prima/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Materia+Prima
https://vinikusenlazarus.be/product/pinot-noir-p-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Pinot+Noir%2C+%22P%22
https://vinikusenlazarus.be/product/rose-wagram-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Ros%C3%A9%2C+Wagram
https://vinikusenlazarus.be/product/roter-veltliner-steinberg/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Roter+Veltliner%2C+Steinberg
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ROTER VELTLINER, STEINBERG - €19.00

(SKU: OFRVSTEI19)

Roter Veltliner is een oud druivenras, waarvan er vermoedens waren dat er een relatie met Grüner Veltliner was. Deze vermoedens zijn echter niet bevestigd, en
Roter Veltliner wordt daardoor als zelfstandig ras beschouwd. Het is een laatrijpe druif en gevoelig voor botrytis. De stijl van de wijn is ondanks de goede
zuurtegraad eerder krachtig te noemen. De aanplant blijft beperkt (minder dan 200ha in Oostenrijk).

Sinds enkele jaren heeft Karl Fritsch een perceel Roter Veltliner in de Steinberg. Het resultaat is schitterend! Prachtige neus van noten, biscuit, honing en geel fruit.
De smaak is zowel fris als krachtig met een fijne structuur. Strak in de aanzet, sappig in de finale.

Wijndomein Fritsch
Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Roter Veltliner
Jaargang 2019
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Asperges, rijke visgerechten, kreeft, krab, gegrild kalfsvlees, gevogelte in

roomsauze
Serveren In een breed glas op 10°
Bewaarpotentieel 7 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

ZWEIGELT, WAGRAM - €10.20

(SKU: OFRZWWAG18)

Fris rood fruit, kruidig en super sappig. In de mond zeer vlot met zachte tannines. Typische Zweigelt met veel drinkplezier!

Wijndomein Fritsch
Land Oostenrijk
Regio Wagram
Druivenras Zweigelt
Jaargang 2018
Smaakprofiel Droog
Gastronomie Pasta’s, zuiderse gerechten en zelfs bij vis
Serveren In een breed glas op 15°
Bewaarpotentieel 6 jaar vanaf oogstjaar
Alcohol 13,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/roter-veltliner-steinberg-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Roter+Veltliner%2C+Steinberg
https://vinikusenlazarus.be/product/zweigelt-wagram/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=oostenrijk&utm_term=Zweigelt%2C+Wagram
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PORTUGAL

DOURO

8.700 ha
Belangrijkste druivenrassen: Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinto Cão, Tinta Roriz en Tinta Franco voor rood, Malvasia, Rabigato en Viosinho voor wit.
Belangrijkste bodem: Leisteen

MORGADIO DA CALÇADA

Dirk Niepoort, 5de generatie van de familie Niepoort, is misschien wel hét gezicht van de Portugese wijnwereld vandaag. Hij is met zijn wijnen een spilfiguur geweest in
de ontbolstering van de Douro als regio die nu behalve Porto ook witte en rode wijnen van wereldniveau produceert.

Hij was zeker niet de eerste die zich in de Douro ook voor andere wijnen dan porto interesseerde, maar Dirk Niepoort, 5de generatie van de beroemde portfamilie, is
mogelijk wel de belangrijkste stuwkracht achter de nieuwe generatie wijnmakers die vandaag van zich laat horen. Zijn actieradius beperkt zich niet tot de Douro, want
Dirk volgt met argusogen alle ontwikkelingen in de wijnwereld. Onder de noemer ‘projectos’ creëert hij samen met wijnmakers in Vinho Verde, Alentejo en Dão op
kleine schaal nieuwe wijnen om zo een beter inzicht te krijgen in de finesses van elke regio en onrechtstreeks de wijnmakers in kwestie te prikkelen met zijn vaak
verruimende inzichten. Daarnaast maakt hij samen met Dorli Muhr ook wijnen in Oostenrijk. Dat hoeft geenszins te verbazen want hij heeft een duidelijke voorkeur
voor wijnen uit koele klimaatzones en het was dan ook een kwestie van tijd voor hij zijn talenten ook daar zou ontplooien.

Morgadio da Calçada

Onder deze naam bracht Dirk Niepoort in 2004 een volledig nieuwe reeks wijnen op de markt. Morgadio is een historisch landgoed in het dorpje Provezende. Wat de
wijngaarden er bijzonder maakt is hun opvallend hoge ligging. Op 600m boven de zeespiegel zijn de nachten er opvallend koel en verloopt de rijping van de druiven
trager.

Dit is voor Niepoort een experimenteel project met lage productievolumes. Van de 4 porto’s samen worden in totaal maar 15.000 flessen per jaar gemaakt terwijl er van
de witte en rode wijn samen jaarlijks minder dan 30.000 flessen zijn.

PORTO MORGADIO DA CALÇADA, DRY WHITE - €14.21

(SKU: PMCDDRYW)

Hier wordt teruggegrepen naar de oude, haast verdwenen stijl witte porto, die het resultaat is van een lange schilweking en een minimum van 3,5 jaar vatrijping.
Geheel in lijn met de filosofie achter het project Morgadio da Calçada levert dit een kwalitatief hoogstaande porto op.

Wijndomein Morgadio da Calçada
Land Portugal
Regio Douro
Druivenras Arinto, Codega, Gouveia, Rabigato, Viosinho
Jaargang NV
Smaakprofiel Halfdroog
Serveren In een fijn glas op 8°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

PORTO MORGADIO DA CALÇADA, LBV - €19.80

(SKU: PMCLBV17)

Dit is een Late Bottled Vintage met de allure van een echte Vintage. Hij wordt na de langzame rijping, ongefilterd gebotteld. Daardoor is deze wijn niet alleen
perfect genietbaar in zijn jeugd maar kan hij tevens elegant verouderen. Verbazingwekkende prijs-kwaliteitsverhouding.

Wijndomein Morgadio da Calçada
Land Portugal
Regio Douro
Druivenras Sousão, Tinta Amarela, Tinta Francisca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca,

Touriga Nacional
Jaargang 2017
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een fijn glas op 12-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

PORTO MORGADIO DA CALÇADA, LBV - €18.20

(SKU: PMCLBV13)

Dit is een Late Bottled Vintage met de allure van een echte Vintage. Hij wordt na de langzame rijping, ongefilterd gebotteld. Daardoor is deze wijn niet alleen
perfect genietbaar in zijn jeugd maar kan hij tevens elegant verouderen. Verbazingwekkende prijs-kwaliteitsverhouding.

Wijndomein Morgadio da Calçada
Land Portugal
Regio Douro
Druivenras Sousão, Tinta Amarela, Tinta Francisca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca,

Touriga Nacional
Jaargang 2013
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een fijn glas op 12-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

PORTO MORGADIO DA CALÇADA, RUBY RESERVE - €14.65

(SKU: PMCRUBRES)

Morgadio Ruby Reserve wil een toegankelijke en makkelijk drinkbare wijn zijn, met behoud van een hoog kwaliteitsniveau. Een moderne jeugdige stijl, het

https://vinikusenlazarus.be/product/porto-morgadio-da-calcada-dry-white/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Porto+Morgadio+da+Cal%C3%A7ada%2C+Dry+White
https://vinikusenlazarus.be/product/porto-morgadio-da-calcada-lbv-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Porto+Morgadio+da+Cal%C3%A7ada%2C+LBV
https://vinikusenlazarus.be/product/porto-morgadio-da-calcada-lbv/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Porto+Morgadio+da+Cal%C3%A7ada%2C+LBV
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resultaat van een zorgvuldige selectie van zeer speciale wijnen die 3, 4 jaar hebben gerijpt.

Wijndomein Morgadio da Calçada
Land Portugal
Regio Douro
Druivenras Sousão, Tinta Amarela, Tinta Francisca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca,

Touriga Nacional
Jaargang NV
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een fijn glas op 12-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

PORTO MORGADIO DA CALÇADA, TAWNY - €13.30

(SKU: PMCTAW)

De ideale instapkwaliteit, gegarandeerd door Niepoort. Minder vatrijping dan de klassieke Tawny Reserve maar een waardig alternatief.

Wijndomein Morgadio da Calçada
Land Portugal
Regio Douro
Druivenras Sousão, Tinta Amarela, Tinta Francisca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca,

Touriga Nacional
Jaargang NV
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een fijn glas op 12-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

PORTO MORGADIO DA CALÇADA, TAWNY RESERVE - €19.11

(SKU: PMCTAWRES)

Klassieke Tawny, blend van 6 à 7 jaar oude wijnen, waarin de frisheid en het rijpe fruit van jonge wijn beginnen plaats maken voor de aroma's van een geduldige
rijping.

Wijndomein Morgadio da Calçada
Land Portugal
Regio Douro
Druivenras Sousão, Tinta Amarela, Tinta Francisca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca,

Touriga Nacional
Jaargang NV
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een fijn glas op 12-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/porto-morgadio-da-calcada-ruby-reserve/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Porto+Morgadio+da+Cal%C3%A7ada%2C+Ruby+Reserve
https://vinikusenlazarus.be/product/porto-morgadio-da-calcada-tawny/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Porto+Morgadio+da+Cal%C3%A7ada%2C+Tawny
https://vinikusenlazarus.be/product/porto-morgadio-da-calcada-tawny-reserve/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Porto+Morgadio+da+Cal%C3%A7ada%2C+Tawny+Reserve
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MADEIRA

BLANDY'S

De Madeira Wine Company (kort MWC) is een relatief jong bedrijf maar met een lange geschiedenis. Kort kan je stellen dat het bedrijf een resultaat is van decennia aan
overnames van verschillende gekende families en merken. Onder de MWC vallen namelijk bekende merken als Blandy’s, Leacock’s, Cossart Gordon, Miles en anderen.

Door deze groepering van namen bezit het bedrijf een indrukwekkende stock aan oude wijnen. Vandaag is de dagelijkse leiding in handen van de jonge Chris Blandy’s
en voel je de flexibiliteit die je kan verwachten van een jonge CEO. Ook Chris heeft begrepen dat de nieuwe markten (en ook de bestaande) open staan voor een nieuwe
stijl van wijn.

Hij heeft met de wijnmaker Francisco Albuquerque waarschijnlijk de beste wijnmaker aan boord om het bedrijf klaar te maken voor een mooie toekomst. Zo
verhuisden ze in augustus 2016 de volledige wijnstock naar Caniçal en hebben ze een nieuwe winery ter beschikking met de allernieuwste installaties dicht bij de
haven. Ook investeerde Chris Blandy in een indrukwekkende nieuwe wijngaard om Sercial en Verdelho te verbouwen in Quinta do Furao in Sao Jorge. Deze eigen
wijngaard van 2 hectaren moet de firma minder afhankelijk maken in de toekomst van schaarste in het aanbod van druiven en past in de strategie van Chris Blandy’s
om zelf de touwtjes in handen te nemen.

Vandaag worden de meeste jonge wijnen, blends van 5/10/15…jaar oud en colheita’s verkocht onder de merknaam Bandy’s. Ze kennen steevast een zacht en rond
karakter met grote toegankelijkheid voor het grote publiek, maar ook met een mooie diepgang en harmonie in de wijn.

BLANDY'S BOAL 5 YEARS - €24.90

(SKU: PBLBOA5Y)

Best serveren tussen 13° en 14° en bewaren in een koele en droge omgeving. De wijn is klaar om te drinken maar kan na opening nog verschillende maanden
bewaard worden.

Wijndomein Blandy's
Land Portugal
Regio Madeira
Druivenras Boal
Jaargang NV
Smaakprofiel Halfdroog
Serveren In een fijn glas op 13-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

BLANDY'S MALMSEY 5 YEARS - €24.90

(SKU: PBLMAL5Y)

Best serveren tussen 13° en 14° en bewaren in een koele en droge omgeving. De wijn is klaar om te drinken maar kan na opening nog verschillende maanden
bewaard worden.

Wijndomein Blandy's
Land Portugal
Regio Madeira
Druivenras Malmsey
Jaargang NV
Smaakprofiel Zoet
Serveren In een fijn glas op 13-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

BLANDY'S SERCIAL 5 YEARS - €24.90

(SKU: PBLSER5Y)

Best serveren tussen 13° en 14° en bewaren in een koele en droge omgeving. De wijn is klaar om te drinken maar kan na opening nog verschillende maanden
bewaard worden.

Wijndomein Blandy's
Land Portugal
Regio Madeira
Druivenras Sercial
Jaargang NV
Smaakprofiel Droog
Serveren In een fijn glas op 13-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

BLANDY'S VERDELHO 10 YEARS - €29.90

(SKU: PBLVER10Y)

Best serveren tussen 13° en 14° en bewaren in een koele en droge omgeving. De wijn is klaar om te drinken maar kan na opening nog verschillende maanden
bewaard worden.

Wijndomein Blandy's
Land Portugal
Regio Madeira
Druivenras Verdelho
Jaargang NV
Smaakprofiel Halfdroog
Serveren In een fijn glas op 13-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/blandys-boal-5-years/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Blandy%27s+Boal+5+years
https://vinikusenlazarus.be/product/blandys-malmsey-5-years/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Blandy%27s+Malmsey+5+years
https://vinikusenlazarus.be/product/blandys-sercial-5-years/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Blandy%27s+Sercial+5+years
https://vinikusenlazarus.be/product/blandys-verdelho-10-years/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Blandy%27s+Verdelho+10+years
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BLANDY'S VERDELHO 5 YEARS - €24.90

(SKU: PBLVER5Y)

Best serveren tussen 13° en 14° en bewaren in een koele en droge omgeving. De wijn is klaar om te drinken maar kan na opening nog verschillende maanden
bewaard worden.

Wijndomein Blandy's
Land Portugal
Regio Madeira
Druivenras Verdelho
Jaargang NV
Smaakprofiel Halfdroog
Serveren In een fijn glas op 13-14°
Bewaarpotentieel Onbeperkt
Alcohol 20,00%

https://vinikusenlazarus.be/product/blandys-verdelho-5-years/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=portugal&utm_term=Blandy%27s+Verdelho+5+years

