
Weingut Weszeli  
Eden Rosé ‘Kamptal Spezial’ 2019
ROSÉ WINE - SPICY | LIGHT  

ROSÉ MET PIT

Een pittige Oostenrijkse Rosé op basis van voornamelijk Zweigelt en een 
vijfde Cabernet Franc. Vermoeien doet hij niet. Lichtheid, verfijndheid en 
complexiteit gaan hand in hand. We vinden een subtiel floraal boeket met 
delicaat rood fruit ondersteund door pittige kruidigheid. In de mond geen 
flauwe rosé maar een swingende, gebalanceerde versie die precisie combi-
neert met charme.

De oogst gebeurt manueel en enkel rijpe 
druiven worden geselecteerd. De hele trossen 
worden uiterst zacht geperst en na de fermen-
tatie in RVS-tanks rust de wijn gedurende 6 
maanden op zijn fijne lies. Daarna wordt de rosé 
gebotteld en gereleased.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Aperitief, BBQ, oosterse keuken en 
salades

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

80% Zweigelt, 20% Cabernet Franc
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WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De flessen zijn wondermooi, met telkens 
een ander dier per cuvée

 • De bodem is heilig voor Davis, die maakt 
het verschil

 • Filosofie van wijnbouwer Davis: liever een 
glas meer, maar met minder alcohol

VINETIQ SELECTION

Davis Weszeli is de king van het Kamptal: hij 
werkt keihard aan de weg, wil groot worden, 
is ondernemend, gaat terug naar de natuur 
en werkt volgens de prachtige terroirfilosofie 
van Terrafactum. Terug naar de basis van wijn 
maken, waarbij alles klopt.

EEUWENOUDE TRADITIE, NIEUWE FOCUS

Na 12 jaar in de telecommunicatiebusiness te 
hebben gewerkt, koos Davis Weszeli voor een 
radicale koerswijziging: hij volgde zijn passie 
voor wijn (opgedaan door vaak met klanten te 
dineren en steevast voor het betere rood of wit 
koos) en zijn liefde voor de natuur, door een 
wijndomein op te kopen.

En wat voor een domein: Terrafactum had 
een geschiedenis die terugging tot 1679. Twee 
druiven zouden voortaan de focus vormen: 
Riesling en Grüner Vetliner.

“Als ik proef van mijn eigen wijn, 
denk ik in de eerste plaats aan 

het proces dat eraan voorafging, 
en aan wat ik volgend jaar nog 

beter kan doen. “
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