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Wijnomschrijving

Wilhelmshof, Spätburgunder "Wilhelm"
Duitsland - Pfalz - Weingut Wilhelmshof
Paradepaartje van het wijnhuis, elegant, complex met een schat aan fijne smaken
Inhoud: 0,75 Liter Verpakkingseenheid: 6 Flessen Besteleenheid: 1 Fles

Samenstelling Druiven
100% Spätburgunder
Vinificatie
Het pareltje van Wilhelmshof is een zeer kleine productie afkomstig uit de beste wijngaard van de
Siebeldinger in Sonnenschein. De druiven staan ruim 40 jaar aangeplant door Wilhelm Jung jr. en zijn
van de beste kwaliteit. De bodem is hier extreem rijk aan kalk met lei en kiezel in de bovenlaag.
Intensieve handenarbeid zorgt in de wijngaarden en bij de pluk voor een bijzonder eindresultaat. Rijpe
druiven worden in kleine hoeveelheden geoogst en verwerkt. Na aan lange schilvergisting met voor en
nagisting geniet de wijn zijn rijping in Frans eiken vaten gedurende 18 maanden. Het totale proces
wordt streng gecontroleerd om het best mogelijke resultaat te behalen.
Korte_smaakomschrijving
Vol diep rood is wat we aantreffen in het glas met in de neus een explosie van rijke en complexe
aroma’s, diep donker fruit als kersen bessen en tonen van koffie en ceder. De smaak is diep vol en
harmonieus met donker fruit frisse zuren en veel extractie, een mooi geïntegreerde houttoets met
specerijen koffie en diep donker zwart fruit. Mocht u een liefhebber zijn van top Bourgogne dan is deze
wijn een zeer grote concurrent van menig Grand Cru. Hier treft u Duitsland op zijn best voor wat
betreft de Spätburgunder.
Serveersuggestie
Willen we hier bij eten? De wijn is al een feest op zichzelf, maar ja zeker ook een waardige aansluiting
voor veel fijne gerechten. We denken aan ree of hert maar ook gebraden ossenhaas, Wagyu rund of
gebakken kalfshaas met aardse garnituren, truffel en bospaddenstoelen. Na de maaltijd met een
assortiment van oude of milde kazen kunt u nog nagenieten van deze bijzondere wijn. Decanteren op
voorhand geeft de wijn zijn volledige aroma’s bij een wenselijke temperatuur rond de 17/18 graden.
Opleggen in de kelder tot 12/15 jaar geen probleem.
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