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 Proefpakket Topkwaliteit Duitse wijnen   

 

Riesling: Koningin onder de druiven. 
Pinot-Noir: Koning onder de druiven. 

Duitse wijnen genieten vandaag van heel wat voordelen.  De klimaatopwarming 
zorgde voor en kwalitatief extraatje, weinig bekende topliggingen maken de prijs 
interessant en concurentieel t.o.v. Bourgogne.  Voor ecologische wijnen bekleedt 
Geisenheim University de hoogst gewaardeerde opleidingen in de wetenschap 
rond biodynamie.  Aan de reputatie van Duitse wijnen wordt keihard gewerkt, 
maar hun kwaliteit is er nu al! 

 

 
 

       

Kühling-Gillot 
Späteburgunder 
Rheinhessen 2016 

100% Pinot-Noir 

Foudre & Barriques 

VDP.GUTSWEIN 

 

Een heel subtiele en frisse Pinot-Noir met hoogst verfijnde 
zuren.  20 maanden opgevoed op houten vaten en zonder 
enige invloed op de smaaksensatie.  Breekbare zuren en 
hoogst verfijnd fruit. Deze wijn weerspiegelt volop zijn 
klassevolle terroir. 

17.51 15.91 

  
    

  

Kühling-Gillot 
Riesling 2018 

NACKENHEIM 
Rheinhessen 

100% Riesling 

HOUT (foudre) 

VDP.ERSTEN LAGEN 
 

Gault&Millau: 91/100 

Het dorpje “Nackenheim” is gelegen aan de noordelijke 
zijde van de bekende rode leistenen helling die haar stem-
pel drukt in deze gigantische Riesling.   
De specifieke kracht van deze terroir maakt de wijn char-
mant en aantrekkelijk.  Bewaarkracht van vlot 20 jaar.  

23.50 21.36 

  
 

   
  

Battenfeld-Spanier 

Späteburgunder 
im HOLZFASS 2014 

Rheinhessen 

100% Pinot-Noir 

Barriques (derde en vier-

de gebruik) 

VDP.GUTSWEIN 

Intense en licht rokerige structuur.  
Licht kruidig en bezegeld met hints van rode bessen en 
cassis.  Dankzij de terroir, krachtiger en intenser in de 
mond waarbij zelfs kleine accenten van tabak en Oosterse 
specerijen actief zijn.  

17.30 15.73 

  
 

   
  

Battenfeld-Spanier 

Grüner-Sylvaner 

LEOPOLD  2017 
Rheinhessen 

100% Grüner-Sylvaner  
12 maanden franse barriques,  
70% 2e en 3e gebruik, 30% 
nieuw. 

VDP.GUTSWEIN 

Afkomstig uit de Eisbach-vallei en dit geeft een brandmerk 
in mineraliteit.  Helemaal een wijn voor de liefhebber van 
“pikant-droog”.  Bij zeevruchten, als apero met wat fijne 
charcuterie en olijven is dit fantastisch.  
Een prachtige aciditeit ondersteunt hints van basilicum, 
lentekruiden en lavendel.  

19.63 16.23 

  
 

   
  

Frank John 
Pinot-Noir 2014 

Kalkstein 
Pfalz 

100% Pinot-Noir. 

Foudre 

Frank John belichaamt een vooraanstaande rol in de wijn-
bouw als het over biodynamie gaat.  Zelfs in Bourgogne 
weerklinkt zijn naam als een klok en wordt hij veelvuldig 
geconsulteerd. 

 

Ben je liefhebber van de allermooiste Bourgognes dan is 
deze wijn een absolute must.  Hoogst verfijnd rood fruit en 
zeer subtiel in finesse.  Minuscule productie. 

41.75 41.75 

Frank John 
Brut Nature (2014) 

Pfalz 

100% Riesling 

36 maand sur lie. 

Dosage: “nul” 

Met een productie van ongeveer 1000 flessen is deze 
méthode traditionelle een buitenbeentje in finesse. 
Heel droog & fijn.  Een cocktail aan verse noten; amandel, 
hazel, walnoot, maar evengoed een feest aan frisse aro-
ma’s zoals abrikoos & witte perzik.  In de mond een koor 
van mineralen dat lang nazindert in finale. 
 

38.94 35.40 

Prijzen: 21% BTW inclusief. 

€/fles €/fl/ 

karton 

6 diverse wijnen met een vooraanstaande rol in de biodynamie. 
Proefpakket ter waarde van 180,82 € ; nu aan: 151,11 € inclusief verzending (in België). 

PROEFPAKKET 

151,11 € 

normaal: 180.82 € 
(inclusief verzending) 
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