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Contrepoint 2018
WHITE WINE - TANGY 

ORANGE IS THE NEW WHITE

Orange wine is niet erg gekend, maar heeft zeker zijn plaats veroverd in de 
gastronomie, waar sommeliers maar al te graag uitpakken met deze ideale 
food(ie) wine. Zeste van mandarijn en appelsien, kruidige tonen van karda-
mom en kaneel. In de mond proef je rijpe Cavaillon meloen, appelsienzeste 
en zachte honing. Speciaal, complex & verrassend!

“A complex and powerful white wine. 
The perfect companion for white meats 
or oily fish. A wine to be kept in your 

cellar for a few years!”

Deze Belgische ‘orange wine’ kreeg een beeetje 
schilmaceratie, hetgeen zorgt voor de complexe 
aroma’s en het karakteristieke bittertje. De rust-
periode op eiken vaten geeft de wijn de nodige 
structuur en een mooi verouderingspotentieel.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Rijke visgerechten, gevogelte, harde 
kazen, zachte geitekaas

SERVEERTEMPERATUUR

7 - 10°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

Solaris, Souvignier Gris

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Zanderige alluviale bodem

100m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Tussen 2012 en vandaag werd iets meer 
dan 13 hectare wijngaarden aangeplant

 • In de middeleeuwen ‘kleurde Luikse wijn 
als uienschil en smaakte naar vuursteen’

 • De wijnstokken van Vin de Liège zijn 
aangeplant met een dichtheid van 5000/
hectare.

VINETIQ SELECTION

Met zijn 12 hectare grond is het wijnhuis Vin 
de Liège, dat bekend staat voor zijn kwaliteit 
en zorg voor het milieu, een referentie in 
Wallonië en België. Vin de Liège heeft ook 
een sociale dimensie en kan daardoor steu-
nen op een duurzaam economisch model.

EEUWENOUDE GESCHIEDENIS, 

SPRINGLEVENDE WIJNBOUW

Sinds 2012 zoekt het voltallige team van Vin de 
Liège onophoudelijk naar de beste wijnbouw-
technieken om kwalitatieve wijnen te maken 
en het ‘terroir’ tot zijn recht te laten komen. 
Romain Bévillard, de wijnbouwer en oenoloog, 
beschikt over de beste technische instrumen-
ten om zijn wijnen te vinifiëren in functie van 
de eigenheden van ieder perceel en druivenras.

“Door zoveel mogelijk 
Luikenaars samen te 

brengen in dit originele en 
symbolische initiatief, willen 

we tot kwalitatieve wijn komen 
waarmee ze zich kunnen 

identificeren.”
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