
Vin de Liège  
Les Eolides 2019
WHITE WINE - CRISP | AROMATIC   

VERFRISSEND WAALS

Deze verkwikkende introductie tot het mooie gamma van Vin de Liège, 
maakt je alleen maar ongeduldig om het volledige gamma te ontdekken. Een 
stuivend boeket komt je tegemoet met witte voorjaarsbloempjes, kruisbes, 
limoenzeste, groene pruimpjes en abrikoos. Wanneer je proeft, word je niet 
teleurgesteld. Rijp steenfruit, pruimpjes en Granny Smith, ondersteund door 
frisse zuurtjes en een licht-filmend mondgevoel.

“Fresh and aromatic, this white 
wine gets its appeals through its 
expressiveness and suppleness.  

Perfect for discovering  
Vin de Liège!”

Deze aromatische ‘spring in ‘t veld’ introductie 
tot het gamma van Vin de Liège wordt vervaar-
digd van handgeplukt druivenmateriaal. Het sap 
van de klimaatresistente rassen wordt gefermen-
teerd op RVS-tanks en na en kort verblijf op tank 
gebotteld.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Aperitief, frisse salades, gevogelte, 
visgerechten

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2022

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Souvignier Gris, Solaris, Muscaris

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Zanderige alluviale bodem

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 | WALLONIE  


