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Wijn: 
Ried Kögl 1ste Lage 2016 
Kremstal DAC Reserve 13% 

Producent: 
Rainer Wess 
www.weingut-wess.at 

Beoordeling: 
Mooie heldere wijn; intense geur in 
laagjes. Hint van rozen. Smaak: 
groen en fris, aromatisch, perzik, 
ananas, klein pepertje. Mooie 
zuurgraad gecombineerd met een 
fijne souplesse door rijp fruit. Deze 
wijn kan nog ouderen. 

Leverancier: 
https://www.berghorstboswijnen.nl/ 
€ 24,00 

Hapje: 
Zuurkool met geconfijte eendenbout (pancetta, laurier) - lauwwarm. Het 
zoetzure hapje combineert prachtig met de wijn.   
Bijzonderheden wijn: 1ste Lage is te vergelijken met ‘premier cru’; druiven uit het 
mooiste stuk van de wijngaard. Het wijnhuis Rainer Wess werd opgericht in 2003 
in een kelder in Unterloiben. Al snel was de kelder te klein en kocht Rainer in 
2009 de voormalige kelder van de Wilhering Abbey, gelegen in de stad Krems. 
De kelder is inmiddels gerenoveerd en van alle gemakken voorzien. 
Weingut Wess heeft ongeveer 8 hectare aan Einzellage (1e lage) wijngaarden – 
vergelijkbaar met Grand Cru uit Frankrijk- en leased nog 7 hectare er bij onder 
andere in Loibenberg, Pfaffenberg en Stein. Het landgoed is lid van de 
Österreichischen Traditionsweingüter 
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Wijn:    2017 
Orange Grüner Veltliner           11,5% 

Producent: 
Winzer Krems  
https://www.winzerkrems.at/ 

Beoordeling: 
Goudgeel en helder van kleur: 
Sappig en smaakvol; rond en vol. Fris 
en wat prikkelend. De temperatuur 
is hierbij sterk bepalend voor de 
smaak.  Lauwe wijn geeft zwakkere 
indrukken.  

Leverancier: 
Gall & Gall € 9,99 

Hapje: 
Jonge geitenkaas met een topping van perenchutney (rozijnen en tomaat).  
Verrassend van smaak; een uitstekende combinatie. 
Bijzonderheden wijn: ‘Vroeger was alles beter.’ Dat was het uitgangspunt voor 
de productie van de Orange Grüner Veltliner van Winzer Krems. Ze wachtten tot 
het oogstjaar waarin de druiven perfect rijp en gezond waren. Schil en pitten 
wat langer in de fermentatie. Vervolgens lieten ze de wijn vergisten in 
traditionele cementen vaten (in plaats van roestvrijstaal). Er werd geen extra 
gist toegevoegd. Alleen met de gisten die van nature op de druivenschil 
voorkomen, werd de wijn volledig natuurlijk vergist. Het resultaat is de puurste 
vorm van grüner veltliner.  

https://www.berghorstboswijnen.nl/
https://www.winzerkrems.at/
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Wijn:  
2015 Zweigelt Mitterjoch 12%  

Producent: 
Weingut Birgit Braunstein 
https://www.weingut-braunstein.at/ 
Leuke informatieve site! 

Beoordeling: 
Helder doorzichtige granaatrode 
wijn. De eerste neus gaf lichte 
aniline. Houttonen en donker fruit 
kwamen in geur en smaak terug. Een 
stevige, ronde wat boerse wijn.  

Leverancier: € 13,36 
https://www.okhuysen.nl/ 

Hapje: wrap, gevuld met plucked everzwijn, venkel en bosuitje. Op het bord was 
een dotje dikke yoghurt en wat jalapeño (chilipeper) toegevoegd. Het was een 
bijzondere ervaring wijn met de toevoeging van yoghurt te proeven.  
Bijzonderheden wijn: 
De zweigeltdruiven zijn afkomstig van de oudste wijngaarden dicht bij de 
Neusiedler See. Na de gisting op inox verblijft de wijn twaalf maanden op kleine 
eikenhouten barriques en grote acaciahouten foeders voor extra complexiteit. 
De wijnen zijn biologisch-dynamisch gecertificeerd 
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Wijn: 
Gruber Röschitz, Blauer Zweigelt 
2016  13,5% 

Producent: 
Gruber Familie: twee broers en een 
zuster: Ewald, Maria en Christian. 
Druiven uit het gebied  
Ried Lauschen 
www.gruber-roeschitz.at 

Beoordeling: 
Helder, dieppaars van kleur; 
geconcentreerd. Geur: rijpe bramen, 
veel structuur. Smaak: is nog wat 
‘groen’ en smaakt ook nog wat 
stroef. Lange afdronk.  

Leverancier: 
Uit eigen voorraad: € 14,25 

Hapje: 
Kaassoesjes, gevuld met Oostenrijkse pittige kaas van de koe, gegarneerd met 
lichtgebrande pijnboompitjes. Aangename combinatie met de wijn.  
Bijzonderheden wijn: 
Het 2e etiket vertelt: “Spiritus Vinosi Gruberialis. Weingeister sind die winzigen 
Helferlein der Grubers – im Weingarten, im Keller und am Gaumen. Sie sind nur 
unter dem Mikroskop sichtbar – oder gar nicht. Aber sie existieren! Nalogisch. 
Biologisch! 
Over de betreffende wijngaard: Die Lage Lauschen hat ihren Namen von der 
senkenförmigen Ausrichtung. “Lauschen” aus dem Spätmittelalter heisst 
“verborgen liegen”. Früher suchte man Schutz, heute wächst hier der typische 
Rotwein aus Österreich. De wijn is gerijpt op gebruikte eikenhouten vaten. 

  

https://www.weingut-braunstein.at/
https://www.okhuysen.nl/
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Wijn: 
Winzerkeller Andau Zweigelt 2017 
13,5% 

Producent: 
http://www.winzerkeller-andau.at/ 

Beoordeling: 
Helder doorzichtig paars van kleur. 
Een wijn met een zeer stevige, maar 
sappige smaak, veel zwart fruit en 
fraaie vanille-aroma’s, licht rokerige 
tonen. Ook lekker bij wild en 
stoofschotels; prachtig voor de 
koude, donkere decembermaand. De 
grote Hamersma betitelt de wijn als 
“tikkeltje woest”.  

Leverancier: 
Gall & Gall             € 8,99 

Hapje: 
Eendenmousse op een stukje kletsenbrood; toefje cranberrysaus met twee 
blaadjes waterkers. Aantrekkelijke presentatie, die mooi met de wijn 
combineerde.  
Bijzonderheden: De wijngaarden liggen in Andau, Burgenland (vlakbij de 
Hongaarse grens, waar de beroemde Neusiedlersee ligt. “Die Domaine Andau ist 
die größte und einer der modernsten Genossenschaftsbetriebe des 
Burgenlandes. Hinter dem Erfolg des Betriebes steht eine Vielzahl von 
Persönlichkeiten die gemeinsam an einem Strang ziehen.” 
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Wijn:   13,5% 
Kellermeister Reserva 2016 

Producent: 
https://www.winzerkrems.at/ 

Beoordeling: 
In aanvang is de wijn gesloten. Later 
ontwikkelen de geuren zich: kers, 
bosbessen, kruiden en peper. Lange 
afdronk, fluwelen tannines. Een 
keurige, mooie kwaliteitswijn, maar 
minder spannend dan de 
voorgaande wijnen.  
De wijn kan nog 5 tot 10 jaar liggen.  

Leverancier: 
Gall & Gall             € 13,99 

Hapje: twee soorten kaas in blokjes. Jonge graskaas gerijpt in gras en gerijpte 
graskaas. De helft van de proevers oordeelde dat de jonge kaas door zijn 
pittigheid beter bij de wijn smaakte dan de gerijpte kaas.  
Bijzonderheden: Alle druiven op dit wijngoed worden met de hand geplukt. Deze 
wijn wordt gedurende twee jaar op eikenhouten vaten gerijpt.  
 

 

 

http://www.winzerkeller-andau.at/
https://www.winzerkrems.at/

