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Combineer hem met terrines, 
gebakken champignons, risotto 
met eekhoorntjesbrood, verfijnde 
wildgerechten, de Aizatische keuken, 
gevogelte, kreeft, langoustines of een 
pruimentajine.

FOODPAIRING

Uitstekend bij een aantal kazen zoals 
Comté, Beaufort of Gruyère.

KAAS

Tasted: 91/100
AWARDS

BESTEL EN 
MEER INFO



Frankrijk
LAND

Alsace
REGIO

Alsace
APPELLATIE

L O C A T I E

Gematigd met mix van 
continentale en maritieme 
invloeden,  microklimaat 
door brede vallei tussen 
Vogezen en Zwarte Woud

KLIMAAT

Na de manuele pluk volgt de persing en 
een trage fermentatie die uitsluitend 
met de inheemse gisten op gang komt. 
De 24 maanden durende rijping op 
droesem neemt plaats in een mix van 
demi-muids en kleine eiken vaten. Hij 
bevat 3,2 gram restsuiker per liter. De 
productie bedraagt 933 flessen en 30 
magnums.

VINIFICATIE

Het 0,69 hectare grote perceel ligt op de 
Rosenberg, een heuvel in Wettolsheim 
met een bodem van klei en kalksteen 
die zijn oorsprong in het Oligoceen 
vindt. De vrij zacht oplopende flank 
kent een oost-noordoostelijke 
oriëntatie. De gemiddeld 28 jaar oude 
stokken zorgen voor een rendement 
van 75 hl per hectare. Met zijn 4,900 
ranken per hectare is deze wijngaard 
wat minder dicht beplant.

WIJNGAARD

We vinden Domaine Barmès-Buecher in 
Wettolsheim. Een Franse naam voor een 
wijnbedrijf in een dorp met een Duits klinkende 
naam verraadt al snel de locatie, want dit kan 
enkel in de Elzas. Deze brede vallei van de Rijn, 
die geprangd zit tussen het Zwarte Woud en de 
Vogezen biedt, naast een prachtige setting, ook 
veel mogelijkheden om wijnen met een typisch 
streekgebonden karakter te maken. Dankzij het 
huwelijk van Geneviève Buecher en François 
Barmès kwamen 17e eeuwse familie-wijngaarden 
samen. De wijnbouw gebeurde steeds in harmonie 
met de natuur en dus was het een logische stap 
om volgens de biodynamische principes te 
beginnen werken. Door zijn plotse overlijden in 
2011 werden hun kinderen, Sophie en Maxime, 
sneller dan verwacht volledig betrokken in het 
wijn-gebeuren. Deze overgang leidde niet tot een 
stijlbreuk. Een ander belangrijk onderdeel van 
hun filosofie betreft de waarden die ze zichzelf 
hebben opgelegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat 
er een diepere zin wordt gegeven aan hun manier 
van wijnbouw waarbij zorg voor de bodem en het 
beschermen van de omgeving essentieel zijn. Hun 
divers aanbod belichaamt de veelzijdigheid die de 
Elzas heeft te bieden. Je zal in hun energetische 
wijnen, die allemaal getuigen van een grote 
persoonlijkheid, de traditie, het respect voor het 
terroir en de kunde van de wijnbouwer proeven. 
En we zijn niet alleen in dit oordeel, 

WIJNBOUWER: DOMAINE BARMÈS BUECHER

W I J N B O U W


