
Weingut Dautel Forstberg 
‘Oberstenfeld’ Spätburgunder GG 2016
RED WINE - MATURE | SMOOTH | SPICY 

EEN KLASSEBAK VAN GRAND CRU NIVEAU

Deze kanjer van de steile zuid-gerichte Forstberg Grand Cru wijngaarden 
geurt naar rijpe kersen, zwarte bessen, bittere chocolade, rokerigheid en 
Mediterrane kruiden. Krachtige mooi verweven tannines geven de wijn een 
ruggengraat. Tonen van bittere cacao en zwarte peper, ondersteund door 
voldoende zuren, zorgen voor een lange spannende finale. Kracht, finesse en 
een mooi bewaarpotentieel in één wijn.

“On the Oberstenfeld slope facing 
directly south and lying above the 

River Bottwar Valley, we grow some of 
our best Pinot Noir grapes.”

Dit is het indrukwekkende resultaat van een 
strenge selectie van druiven van de steile Grand 
Cru Forstberg wijngaard in Oberstenfeld. Lage 
rendementen en handwerk zijn hier de norm en 
de wijnen worden 20 maanden gerijpt in Franse 
eiken vaatjes.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Klein wild zoals fazant en kwartel, 
eend, lam

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2028

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Spätburgunder

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkbodems

250m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

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 


