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PUUR PINOT DRINKPLEZIER

Wat een lekkere, zwoele Spätburgunder. Het is een rijp fruitbommetje met 
erg veel troeven: breed inzetbaar, steevast drinkplezier en erg succulent. 
We vinden rijpe pruimen en kersen alsook wat rokerige kruidigheid. In de 
mond zorgt het zuurtje voor spanning zodat het rijpe fruit niet overheerst. De 
Vinetiq belofte? Hier krijg je niet genoeg van.

Deze Gutswein wordt manueel geoogst met 
opbrengsten tot 55hl/ha wat erg laag is voor 
deze instapper. De vinificatie is erg zuiver met 
focus op fruit en drinkplezier. De vergisting 
gebeurt in RVS-tanks en het bottelen vindt 
plaats in het voorjaar.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Klein wild zoals fazant en kwartel, 
gevogelte

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING
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WIJN-WEETJES

 • Wassmer specialiseert zich in 
Spätburgunder 

 • In 2017 werd het domein uitgeroepen tot 
Weingut des Jahres

 • Al in 1298 wordt de regio geroemd voor 
zijn wijnproductie

VINETIQ SELECTION

Dit wijnhuis specialiseert zich in 
Spätburgunder, een blauw ras waarmee 
ze van de allerbeste Pinot Noir-wijnen van 
Duitsland maken. Heel leuk om weten: de 
eigenaars zijn van oorsprong aspergeboeren 
en vormden hun aspergevelden destijds om 
tot wijngaarden.

WIJN UIT HET DUITSE TOSCANE

Duitsland en Toscane lijken op het eerste 
gezicht moeilijk met elkaar te verwarren, maar 
het is niet anders: de regio van de Markgräfler, 
vlakbij de grens met Frankrijk en Zwitserland, 
moet zowat het broertje van de beroemde 
Italiaanse streek zijn. De Markgräfler telt de 
meeste zonne-uren van Duitsland, heeft een 
glooiend landschap en kent dezelfde kalkrijke 
bodem. Sinds 1997 verbouwt Martin Wassmer 
hier zijn wijnen.

“Al twee generaties zijn we bezig 
met het produceren van typische 

Markgräflerwijn die toch een 
Bourgondische toets heeft. 

Wijnen die wij zelf lusten hebben 
tijd en geduld nodig, die wij 

gelukkig in overvloed bezitten.”

Weingut Martin Wassmer
DUITSLAND | BADEN MARKGRÄFLERLAND 


