
Vin de Liège La meuZenne NV
SPARKLING WINE - CRISP 

BEST OF MAAS & ZENNE

Deze originele combi tussen lambik van Halle en wijn uit Luik, combineert 
fraîcheur en diepgang. De kleur is helder met een oranje gloed. De eerste 
neus doet je denken aan een lekkere geuze: een combinatie tussen zure en 
fruitige aroma’s. De vollere textuur van de lambik bieren wordt in evenwicht 
gebracht door de fijne pareling van de Waalse “crémant”. Een geslaagd 
experiment!

Deze cross-over tussen lambik en schuimwijn 
is een unieke samenwerking tussen duizend-
poot - Andy De Brouwer - sommelier van Les 
Eleveurs in Halle en Vin de Liège. De wijn krijgt 
zijn tweede fermentatie op fles tesamen met de 
lambik van Brouwerij den Herberg. Het origineel 
resultaat verblijft 9 maanden sur lattes.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Aperitief, koude voorgerechten en 
feestelijke momenten

SERVEERTEMPERATUUR

7 - 10°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

Johanniter, Souvignier Gris

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Zand op kalk

100m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12%)

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.”

Vin de Liège
BELGIË | WALLONIË  


