
Weingut Dautel Lemberger 2018
RED WINE - SPICY | SMOOTH | CHERRY 

BLAUFRÄNKISCH UIT DUITSLAND

Deze kruidige Blaufränkisch uit Bönnigheim verleidt door zijn jeugdig karakter 
en zachte tannines. Aroma’s van krieken, zwarte bessen en bramen en later 
zelfs van bittere chocolade en pikante nootjes komen vrij. Dit is een volle 
maar sappige wijn met een fluwelig mondgevoel én ragfijne zuren die de 
spanning erin houden. De afdronk is kruidig met toetsen van nootmuskaat en 
kardemom.

“Christian likes to use bigger oak 
barrels than usual to put emphasis on 

the grape variety and the wine’s origins 
rather than masking it with oak.”

De manueel geoogste druiven werden zowel in 
houten als in roestvrijstalen vaten gevinifieerd. 
Christian werkt bewust met grotere houten 
vaten, om houtaroma’s te vermijden en vooral 
de karakteristieken van druif en terroir tot uiting 
te brengen.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gegrild rood vlees, wild of lam

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Lemberger

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkbodems

250m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

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 


