
Weingut Wassmer Grauer Burgunder 
Dottinger Castellberg ‘GC’ MAGNUM 
2016
BADEN IN HET TROPISCH FRUIT

Dit is een Grand Cru Pinot Gris van de befaamde Dottinger Castellberg in 
Baden. Deze unieke, rijke en rijpe wijn in Elzas stijl is het neusje van de zalm 
van Martin Wassmer. Het is een opulente wijn met een uitgesproken houtla-
gering die alle registers opengooit. Let wel, zonder zijn balans te verliezen. 
Voor de liefhebber van dense, rijpe wijnen.

De rijpe druiven van deze Grand Cru worden 
manueel geoogst met lage opbrengsten 
tussen 20 en 25hl/ha. De vergisting gebeurt in 
RVS-tanks met vruchteigen gisten waarna ze 
gedurende vele maanden op gebruikte, licht 
getoaste barriques gerijpt worden.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Wit vlees, kalfsvlees, spicy pasta

10 - 13°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Grauburgunder (Pinot Gris)

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke klei

350m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (14,5%)

WIJNPROFIEL



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  


