
Ferdinand Mayr  
‘Na Als Dann’ Zweigelt 2019
RED WINE - SPICY | SMOOTH | CHERRY 

GEEN ZWIJGGELD VOOR DEZE ZWEIGELT

Zweigelt is zo één van die typische, lokale, opkomende druiven die Oostenrijk 
de laatste jaren op de internationale wijnmarkt hebben gezet. In deze wijn 
vinden we een zwoele neus van rijpe rode bessen, kersen en wat kruidigheid. 
En ook in de mond hetzelfde profiel met zachte tannines en een lange finale. 
Wie van veel wijn voor een zacht prijsje houdt, zit hier aan het juiste adres.

“Zweigelt is the favorite variety of 
most Austrians when it comes to red 
wine. The most fascinating thing for 

me as a winemaker is that it convinces 
everyone, from the beginner to 
the wine freak. And what makes 
it so ‘Austrian’ is this intense fruit 

expression.”

Deze wijn is een assemblage van verschillende 
wijngaarden in Burgenland, bekend voor zijn 
sappige en rijpe Zweigelt druiven. Deze wijn 
wordt zo zuiver mogelijk gevinifieerd wat 
resulteert in een eerlijk en lekker glas.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gevogelte, gegrild vlees en Barbeque

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Zweigelt

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Mix van bodemtypes

200m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Ferdinand Mayr werd in ‘94 uitgeroepen 
tot dé wijnkenner van Oostenrijk

 • Hij is ook muziekexpert, de befaamde 
Opera van Wenen is hem niet vreemd

 • Ferdinand werkt al jaren aan een 
topcuvée die binnenkort klaar zal zijn.

VINETIQ SELECTION

Ferdinand Mayr was al decennialang een 
gerenommeerd wijnkenner, maar besloot 
pas in 2009 zijn liefde voor wijn te volgen. 
Het is wachten op zijn magnum opus waar 
hij al jaren aan werkt. Fijn voor ons om vanaf 
de eerste rij uit te kijken naar het resultaat.

WIJN MET MUZIEK IN

Ferdinand Mayr heeft zijn wijngaarden in 
de stad Senftenberg, in het noorden van 
de Kremsvallei aan de Donau. Op drie 
single vineyards produceert hij prestigieuze 
Kaiserwetter met sterk karakter. Daarnaast 
maakt hij met Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner 
Veltliner en Riesling vlot drinkbare wijnen met 
vaak een fruitig karakter.

“Mijn wijnen krijgen het label ‘Na 
Alsdann’, Oostenrijks voor 
‘iets dat - misschien zelfs 

onverwacht - goed is 
uitgedraaid’. Omdat ik eindelijk 

mijn droom heb gevolgd.”

Ferdinand Mayr
OOSTENRIJK | NIEDERÖSTERREICH | KREMS


