Jeroen World Wines Vof.

Wijnomschrijving

Wilhelmshof, Weißer Burgunder Spätlese trocken
Duitsland - Pfalz - Weingut Wilhelmshof
Elegantie met rijp fruit en romigheid typeren deze wijn, fris en complex
Inhoud: 0,75 Liter Verpakkingseenheid: 6 Flessen Besteleenheid: 1 Fles

Samenstelling Druiven
100% Weisser Burgunder (Pinot Blanc)
Vinificatie
In de wijngaarden van de Siebeldingen im Sonnenschein staan de 40 jaar oude druivenplanten waarvan
deze bijzondere wijn wordt gemaakt. De bodem is rijk aan leisteen en kiezel in de bovenlaag met een
hoog gehalte oude kalk in de bodem. Door de perfecte ligging ten opzichte van de zon worden de
druiven hier optimaal rijp en wordt hier met de hand geoogst. De opbrengst ligt rond de 35 hl/ha. Na
een korte schilinweking vindt de vergisting plaats in grote houten kuipen van 1200 liter, dit geeft de
wijn zijn rondeur en romigheid. Gedurende langere tijd ligt de wijn op zijn “Lie” te rijpen om
complexiteit en rijkdom te ontwikkelen en hierna worden de flessen afgevuld na een zeer lichte filtratie.
Korte_smaakomschrijving
Helder en vol geel is wat we zien als we de kleur beoordelen, met in de geur een schat aan rijp fruit en
complexiteit. We ervaren gebakken banaan en appel maar ook tonen van vanille en zoethout, de
diepgang en harmonie blijft zeer lang verrassen. In de smeek beleven we een volle romige aanzet met
voldoende frisse zuren en rijp fruit. Ook hier is de appel en banaan terug te vinden en ervaart u een
kleine noot van vanille en specerijen met in de achtergrond een fijne mineraliteit. Kortom een schat
aan aroma’s die op gastronomisch vlak met diverse gerechten zal samen vloeien.
Serveersuggestie
Een feestje bij gebakken Coquilles of langoustine maar ook fijne visgerechten als grietfilet, mul of baars
willen wel het spel spelen met deze wijn. Voor de vleesliefhebbers kunt u denken aan vitello tonato of
gepocheerde kalfszwezerik. Uiteraard op zichzelf al de moeite waard om te genieten bij diverse kleine
gerechtjes op een ieder moment. Aanbevolen temperatuur ligt rond de 10/12 graden.
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