WIJNEN
Chateaux Simon Graves Sec
Semillon Sauvignon Blanc, Bordeaux
De Graves is het oudste wijngebied (2.800 ha voor rood en 1.000 ha voor droog wit) van Bordeaux. Er
groeien hier al ruim 2000 jaar druivenstokken en reeds in de Middeleeuwen werd hier volop wijn
gemaakt, nog voordat de Médoc als wijngebied opkwam. Veel wijngoederen zijn klein en in
familiebezit; er is geen coöperatie in het gebied. De Graves dankt zijn naam aan de kiezel- en
grindhoudende bodem (sol graveleux) die in het hele gebied voorkomt. De kiezels zorgen voor een
perfecte afwatering en houden de warmte goed vast. Dat maakt ze tot een ideale bodem voor
topkwaliteit wijnen. Volle, frisse witte wijn met aroma's van tropisch fruit. In de geur is iets terug te
vinden van vanille en hout. De wijn heeft een volle smaak waarin de rijpe tonen in mooie balans zijn
met de frisse zuren.

Weingut Beyer
Zweigelt, Weinviertel Oostenrijk
Een oprecht gepassioneerd familiebedrijf met oog op kwaliteit en niet op kwantiteit. Zij bezitten 10
hectaren met maar liefst 8 diverse aangeplante druivenrassen! Dit betekent dat zij nog maar net aan
1,5 hectaren per druivenras hebben dus. Weingut Beyer gebruikt géén pesticiden of herbiciden en
zijn bezig met certificeringen voor hun duurzame wijnbouw, die zij al jarenlang hanteren. De
wijngaarden zijn sinds 1642 al in bezit van deze familie en werken al generaties aan kwaliteit. Het
dorpje Röschitz, waar de wijngaarden zijn gelegen, liggen tegen het bosrijke gebied Waldviertel aan
en staat als gebied bekend als “de koning van de Grüner Veltliner”. Dit komt door de granietrijke
bodemgesteldheid en het klimaat. Erg fijne stijl Zweigelt met veel zwoel, rijp fruit, van onder andere
bramen en aardse tonen en kruiden in de achtergrond. Je ruikt pruimen, bramen, rijpe bessen,
laurier, paddenstoelen en noten.

Matteo Piccinini
Moscato
Matteo is de huidige wijnmaker en hij is de jongste zoon van de familie Piccinini. Deze
familie runt sinds de jaren 60 het wijnhuis. Hij doet alles zelf namelijk het wijn maken, het
werk in de wijngaarden, de botteling en zelfs de marketing. De wijngaarden liggen rond het
wijnhuis en worden volgens de traditionele methoden verbouwd. Er wordt biologisch
gewerkt maar zonder het officiële certificaat. Dat komt omdat Matteo niet achter de
regelgeving staat en dat siert hem ook wel weer een beetje. Alles wordt met de hand
gedaan, wat betrekking heeft tot het bewerken van de stokken zoals het snoeien, binden en
oogsten. De wijn is “frizzante” en heeft een fijne bubbel. Deze wijn heeft een perfecte zoetzuur
balans want hij is in de smaak licht zoet en toch fris. Dit vind ik altijd heel erg prettig in zoete wijnen.
Typerende Muscat met muskaat tonen en parfum van peer, appel en in de achtergrond vlierbloesem.

