
Weingut Dautel Lemberger 
‘Bönningheimer Sonnenberg’ 2016
RED WINE - SPICY | MATURE | POWERFUL 

PREMIER CRU LEMBERGER

De krachtige en intense kruidige aroma’s van nootjes, koffie, zwarte peper en 
kardamom verraden onmiddellijk dat het om een raspaardje gaat. Aroma’s 
van zwarte bes, vlierbes, zwarte kersen en bittere chocolade maken de erva-
ring compleet. Fijne korrelige tannines geven structuur aan de wijn & de juiste 
dosis zuren houden de spanning erin. Kracht, finesse, kortom pure klasse.

“With intensive manual labour and a 
rigorous yield reduction, outstanding 

terroir wines are produced.”

De manueel geoogste druiven van één van de 
Premier Cru wijngaarden van Bönnigheim, zijn 
afkomstig van steile terrassen, waar ze optimaal 
kunnen rijpen. Ze worden dan traag vergist met 
wilde gisten, waarna de wijn twee jaar op grote 
eiken vaten rust.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gegrild rood vlees, eend of wild

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2026

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Lemberger

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Mergel en zandsteen bodem

250m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Christian gaat voor fijne, elegante wijnen 
zonder te veel houtinvloed

 • Dautel is lid van de prestigieuze VDP of 
the Association of German Quality Wine 
Estates

 • Eén van de parels van Württemberg, een 
minder bekende Duitse regio maar een 
heerlijke ontdekking

VINETIQ SELECTION

Een wijndomein dat 500 jaar bestaat en zich 
meerdere malen heeft heruitgevonden zon-
der haar roots te vergeten. In Württemberg 
en bij uitbreiding Duitsland is het één van 
de toonaangevende domeinen en na het 
proeven van de wijnen waren we helemaal 
weggeblazen.

ELEGANTE, COMPLEXE WIJN DANKZIJ VEEL 

ZORG EN BIJZONDERE BODEM

Weingut Dautel is een familiaal wijndomein 
met een grootse geschiedenis. In de 
Württemberg-regio wordt namelijk al meer 
dan 500 jaar wijn verbouwd. Sinds 2012 maakt 
Christian Dautel zijn ambitie meer dan waar: 
complexe wijnen maken die tegelijkertijd 
elegant en fijn zijn. Met als absolute uitblinkers 
Lemberger en Pinot Noir.

“Ik wil wijn verbouwen niet met 
kunst vergelijken, maar ergens 

klopt het wel: je maakt iets 
volstrekt unieks en moois. In ons 
geval complexe wijnen die ook 

gebalanceerd, elegant en verfijnd 
zijn.”

Weingut Dautel
DUITSLAND | BADEN WÜRTTEMBERG 


