
Weingut Dautel Weissburgunder 
‘Gipskeuper Bönningheim’ 2019
WHITE WINE - PEACHY | CREAMY | DELICATE 

ZILTIG ALS DE ZEE

In de neus komen de rokerige en kruidige aroma’s je tegemoet. Deze worden 
direct gevolgd door een explosie van rijpe perzik, abrikoos en appel. Een 
perfecte symbiose in de mond, waar rijpe gele vruchten worden afgewisseld 
met een ziltige mineraliteit en erg elegante zuurtjes. Wat een knappe wijn! 
Gastronomisch en toch uiterst verteerbaar.

“It was abroad that I realised what 
advantages we have here in Germany, 

right on our doorstep: climate allows us 
to make elegant, filigree wines.”

De druiven voor deze cuvée komen van de kalk-
houdende zandsteenbodems uit Bönnigheim. 
Volledige trossen worden geperst en vergist. De 
wijn wordt een zestal maanden op grote houten 
vaten opgevoed, waarna hij nog even op inox 
tanks verblijft.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Charcuterie, milde kazen, gevogelte

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Weissburgunder

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalk- en zandsteenbodem

250m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

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 


