
Wijn 1 

 

 

Wijn: 
Spätburgunder Blanc de Noir 
2020   13% 

Producent: 
Weingut Wolf, Bad Dürkheim-
Ungstein, Pfalz 
www.weingut-wolf.de 

Beoordeling: 
Helder, lichtgeel, iets petillant. 
Geur: Kaaps viooltje, ook van 
oranje lampionnetjes van de 
lampionplant. Frisse, 
toegankelijke wijn. Bittertje met 
de smaak van perzik en kruisbes. 
Mooi spel tussen zoet en zuur. 
Goede afdronk. Een verrassende 
wijn!  

Leverancier:  
prijs bij het Weingut € 8,00 
 

Bijzonderheden: 
De stokken staan op een bodem van leem en löss. Geen inweking van de schillen.  

Wijn 2 

 

 

Wijn:   
Spätburgunder Rosé Trocken 
2020   12% 

Producent: 
Weingut M. Schädler GdbR,  
D-67487 Maikammer, Pfalz 
www.weingut-schaedler.de 

Beoordeling: 
Lichtroserood van kleur. Geur: 
stallucht, peredrups, overrijpe 
appel. Zoet verloopt naar zuur, 
aards. Veel smaak: aardbei, 
ananas, framboos, kruisbes, 
peper, mineraliteit.  

Leverancier: 
prijs bij het Weingut € 6,50 

Bijzonderheden: 
Vroeger kreeg deze rosé ook wel de naam “Weissherbst” – lijkt wat in onbruik te zijn 
geraakt. De wijn zal goed smaken bij salades met stukjes geroosterde kip. Deze 
wijnboer verbouwt op biodynamische wijze zijn druiven.  

  



Wijn 3 

 
 

Wijn: 
Spätburgunder Trocken 
2017   13,5% 

Producent: 
Weingut Wolf, Bad Dürkheim-
Ungstein, Pfalz 
www.weingut-wolf.de 

Beoordeling: 
Helder granaatrood. Geur: 
koekkruiden, tabak, chocola en 
vanille, framboos, getoast. Stevig 
bittertje in de afdronk. 

Leverancier: 
prijs bij het Weingut € 8,00 

Bijzonderheden: 
Deze Spätburgunder heeft houtrijping en 2e gisting gehad – malolactische gisting,  waarbij 
appelzuren (malum is Latijn voor appel) in melkzuur (lac is Latijn voor melk) en 
koolstofdioxide worden omgezet. 

Wijn 4 

 

 

Wijn: 
Spätburgunder Stich   2017 
Bürgstadter Centgrafenberg 
2017   13,5% 
Zuur 5,3 g/l - restsuiker 0,5 g/l  

Producent: 
Weingut Stich, D-63927 Bürgstadt   
Franken 
www.weingut-stich.de 

Beoordeling: 
Heel helder lichtrood van kleur. Geur: 
heel bloemig – rozen! – en aardbei, 
zachte toasting. Zuren en tannines 
zijn herkenbaar.  
Het is een aparte mooie zomerse wijn 
– opwekkend.  

Leverancier: 
prijs bij het Weingut € 19,00 

Bijzonderheden: 
Eigenaars van de Wijngaard Stich im Löwen zijn Gerhard en Helga Stich. Hun twee zonen 
zijn inmiddels ook in het bedrijf werkzaam.  
Zij beheren in totaal ca. 9 ha aan wijngaarden.   
De stokken groeien op ijzerhoudende bodem.  
De wijn wordt gedeeltelijk op foeders en eiken barriques gerijpt. Het wijngoed gebruikt 
alleen Duits eiken.  
Deze wijn zou goed bij reebiefstuk passen.  



 

Wijn 5 

 

 

Wijn: 
Rotenfels     2016 
Spätburgunder       13,5% 
       

Producent: 
Weingut Bäder, D-55234 Wendelsheim, 
Rheinhessen 
www.weingutbaeder.de 

Beoordeling: 
Fonkelend lichtrood van kleur. De geur is 
nogal gesloten. De smaak is zeer krachtig, 
mineraliteit met hints van tabak en leer, 
bramen en munt,  kruidig en heeft peper. 
Tannines en zuren zijn zeer herkenbaar. De 
geur doet niet vermoeden dat er zo’n 
krachtige wijn onder zit. De wijn heeft veel 
“lagen”.  

Leverancier: 
prijs bij het Weingut € 19,00 

Bijzonderheden: 
Het echtpaar Bäder laat de stokken van deze biologische wijn groeien op een kalkbodem met 
rode leisteen. De wijn wordt naar eigen ideeën van de wijnmaker gemaakt. Om de optimale 
rijpheid te bereiken wordt de pluk op drie verschillende momenten ingedeeld. 
Eetwijn vanwege de kracht van de wijn. Menu’s met fazant of gebraden kip met alleen peper en 
zout of kalfssucade worden geopperd.  

Wijn 6 

 

 

Wijn: 
Spätburgunder Trockren 2015 
Freiherr von Gleichenstein 
>>Aus dem Kessel<< 
Oberrotweiler Eichberg 
2015   13,5% 

Producent: 
Weingut Freiherr von Gleichenstein,  
D-79235 
Oberrotweil – Baden Kaiserstuhl 
www.gleichenstein.de 

Beoordeling: 
Granaatrood van kleur. Ondanks de 
gevorderde leeftijd is de wijn nog steeds fris 
en heeft nog steeds fruit. Breed palet aan 
geuren: citrus, rozijnen, vuursteen, 
framboos. Smaak: peper.  
Lange afdronk. 

Leverancier: 
prijs bij het Weingut € 16,00 

Bijzonderheden: 
De stokken groeien in een vulkaanbodem met löss en tufsteen. Het gebied kent oude holle 
wegen en de karrensporen doorsnijden het gebied. Opvoeding in houten foeders. 
De ideale begeleider bij harde kaassoorten en in reepjes gesneden kalfsvlees. 

  



Wijn 7 

 
 

Wijn: 
Spätburgunder   2015 
<Herrenpfad> 
2015   13,5% 

Producent: 
Meyer, D-76831 Heuchelheim-
Klingen. Kaiserstuhl  
www.meyer-weingut.de 

Beoordeling: 
Helder doorzichtig rood. Geur: 
verpakte vanille, kruidig, bramen. 
In de smaak komt het fruit terug, 
tannineus, peper.  
Ook dit is een eetwijn, die goed 
harmonieert bij een biefstukje.  

Leverancier: 
prijs bij het Weingut € 19,00 

Bijzonderheden: 
Deze wijngaard ligt in het zuidelijk deel van de Pfalz. De wijn wordt 18 maanden op 
barriques gerijpt.  
Van de website over het wijngebied Oberrotwiler Eichberg: “De huisberg van het 
Weingut: Uitgelijnd vanuit het zuidwesten over een zuidelijk bekken naar het 
zuidoosten, is de helling volledig blootgesteld aan de zon met een helling tot 45 
procent. De bodem bestaat uit verweerd vulkanisch gesteente en de wijnstokken 
hebben diepe wortels in deze rotsachtige bodem die kalk en mergel bevat, waardoor 
wijn met een zachte body wordt geproduceerd.  
De naam Eichberg is goed bekend in wijnbouwkringen, omdat het teruggaat naar de 
eiken die vroeger in de wijngaarden aanwezig waren op veel locaties met dezelfde 
naam in Duitstalige landen.”  

 


