
the best grapes 
bottled for you

Grüner Veltliner
DRUIVEN

Biodynamisch
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Weingut Geyerhof
Hoher Rain 2021

P R O F I E L

Riedel Riesling

Weingut Geyerhof 8-10°C

2027

FRUITIG | FLORAAL | FRISSE ZUREN

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Deze wijn is een mooie begeleider van 
langoustines, kreeft, oesters, frisse 
salades en gevogelte. Hij is ook perfect 
als aperitief.

FOODPAIRING

Zachte kazen
KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Oostenrijk
LAND

Niederösterreich
REGIO

Kremstal
APPELLATIE

L O C A T I E

Koel-gematigd continentaal 
met microklimaat door 
Donau

KLIMAAT

De druiven worden in het begin van 
oktober met de hand geplukt. De 
druiven worden direct bij aankomst 
in de wijnkelder geperst. Het sap 
ondergaat een lange rijping op 
droesem in stalen tanks. De wijn is 
begin februari 2022 gebotteld.

VINIFICATIE

De wijngaard bevindt zich in het 
gehucht Hoher Rain. De bodem, die uit 
zandige leem bestaat, kent een goede 
waterhuishouding.

WIJNGAARD

Het wijndomein Geyerhof in Kremstal is al sinds 
de 16e eeuw in het bezit van dezelfde familie. De 
oudste historische data over dit wijnhuis gaan 
maar liefst terug tot de 12e eeuw! In de recentere 
geschiedenis vinden we 1988 als een belangrijk 
scharnierpunt. Toen besliste Ilse Maier om enkel 
nog op biologische manier wijn te verbouwen. 
Dit maakt het bedrijf tot één van de biopioniers 
in Oostenrijk. Zij weet als geen ander ten volle 
de terroirs te laten spreken in haar wijnen die 
bulken van mineraliteit, fraîcheur en finesse. 
Sinds 2015 helpt de nieuwe generatie: Maria 
en Josef Maier in de verdere ontwikkeling van 
dit familiebedrijf.  Door al hun inzet werden ze 
een 4 sterren domein in de Falstaff wijngids! 
Ze bezitten 23 hectare die voornamelijk met 
Riesling en Grüner Veltliner zijn beplant. In hun 
jeugd tonen deze wijnen zich fris en levendig 
met knapperige zuren, maar eens ze wat ouder 
worden krijgen we zeer complexe en stevige 
wijnen die zelfs de meest dominante gerechten 
aankunnen. Door hun manier van wijnbouw zal 
je door zeer minimale verschillen in het terroir 
of in de bodem heel verschillende wijnen krijgen 
zodat je wel altijd een wijn zal vinden die perfect 
is afgestemd op de gerechten van het seizoen.

WIJNBOUWER: WEINGUT GEYERHOF

W I J N B O U W



the best grapes 
bottled for you

Altesse
DRUIVEN

Biodynamisch
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Château de Mérande
Son Altesse 2021

P R O F I E L

Riedel Sauvignon 
Blanc

Château de Mérande 6-8°C

2026

FRUITIG | MINERAAL 
FLORAAL | FINESSE  
AFDRONK MET AGRUM & POMPELMOES

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Vers gevangen zoetwatervis, kip met 
morieljes, koude salades, romige 
visgerechten, paëlla

FOODPAIRING

Kaasfondue, Raclette, Cancoillote, 
Chevrotin, Beaufort (kaas uit de 
Savoie), Luchon, Hot Munster, Morbier

KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Frankrijk
LAND

Savoie
REGIO

Roussette de Savoie
APPELLATIE

L O C A T I E

Koel-gematigd orografisch 
met mix van continentale en 
maritieme invloeden

KLIMAAT

De druiven worden met de hand 
geplukt. Eens aangekomen aan de 
wijnkelder ondergaan de volledige 
trossen een lange en zachte persing. 
De fermentatie verloopt aan een lage 
temperatuur en komt uitsluitend op 
gang door de inheemse gisten. Dit 
proces neemt 6 à 8 weken in beslag. 
Tijdens de volledige en natuurlijk 
verlopende vinificatie worden er 
geen sulfieten toegevoegd. De 
wijn ondergaat een malolactische 
fermentatie. De rijping gebeurt in 
grote eiken foudres, hierbij wordt geen 
bâtonnage toegepast.

VINIFICATIE

De druiven komen van een wijngaard 
in een morene die ontstaan is door 
het smelten van de Mérande-gletsjer. 
Je vindt er sedimenten van klei en 
kalksteen. Het rendement in deze 
biodynamisch gecultiveerde wijngaard 
bedraagt 30 hl per hectare.

WIJNGAARD

We vinden Château de Mérande op een boogscheut 
van de Isère. Deze rivier in de Savoie heeft de 
diep ingesneden vallei tussen Albertville en 
Chambéry vormgegeven. In dit prachtige en ruwe 
bergachtige landschap is Château de Mérande 
de absolute protagonist van de biodynamische 
wijnbouw in de Savoie.

Ze bezitten 12 hectare aan wijngaarden, 
waaronder prestigieuze percelen in Le Paradis 
en Les Terrasses de Lourdens op de historische 
hellingen van de Savoie. De meeste wijngaarden 
liggen op de onderste pentes van de immense 
bergflank die culmineert op de meer dan 1200 
meter hoge Rocher du Guet. Een deel van de 
wijngaarden is aangelegd in vlakkere morenes.

Mondeuse is de meest aangeplante druif 
waarvan je op sommige percelen meer dan 
50 jaar oude ranken vindt. Verder hebben ze 
ook Gamay en Altesse als druivenrassen. Door 
hun biodynamische aanpak met autochtone 
druivenrassen op gerenommeerde flanken krijg 
je hiervoor de perfecte kans. 

Eindigen doen we met hun motto: ‘Un grand vin 
ne peut être qu’un vin naturel’.

WIJNBOUWER: CHÂTEAU DE MÉRANDE

W I J N B O U W



the best grapes 
bottled for you

Negrette
DRUIVEN

Biodynamisch
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Château La Colombière
Le Coste Rouge 2020

P R O F I E L

Riedel Syrah

Château La  
Colombière

14-16°C

2028

KRUIDIG | ELEGANT  
ZWARTE VRUCHTEN 
VERFIJNDE TANNINES

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Terrine van haas, gevogelte, gebraden 
wit vlees, vederwild, herfstgroenten, 
hertenragoût, gegrilde entrecote, 
charcuterie, tajines

FOODPAIRING

Chaource, Brillat Savarin (Normandië), 
Murol (Auvergne), Gaperon (Auvergne)

KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Frankrijk
LAND

Sud-Ouest
REGIO

Vin de France
APPELLATIE

L O C A T I E

Warm met tijdens de 
zomer vooral continentale 
invloeden

KLIMAAT

De trossen worden met de hand 
geplukt. In de wijnkelder gebeuren 
alles processen met de hulp van de 
zwaartekracht. Een deel van de trossen 
wordt ontrist. De gezamenlijke en 
natuurlijk verlopende fermentatie en 
maceratie neemt plaats in betonnen 
cuves en duurt 30 dagen. De wijn 
rijpt 18 maanden in een mix van grote 
foudres van 30 hl en betonnen cuves.

VINIFICATIE

In de 1,5 hectare grote wijngaard in 
Villaudric vind je 40 jaar oude Négrette 
ranken. De toplaag van kiezels uit 
kwarts rust op een laag rode klei.

WIJNGAARD

De wijnregio Sud-Ouest omspant een groot 
gebied en biedt een rijke diversiteit aan 
druivenrassen. Op dit gebied ben je bij Château 
La Colombière absoluut aan het juiste adres. In 
het zeer licht golvende en groene landschap 
tussen de machtige rivieren de Garonne en de 
Tarn vinden we in het dorpje Villaudric, hun 
thuisbasis. Diane & Philippe Cauvin nemen het 
domein in 2006 over. Ze schakelden direct over op 
biodynamische wijnbouw en hechtten veel belang 
aan de Négrette druif. Diane heeft haar opleiding 
oenologie in Bourgogne gedaan. Maar het was pas 
door veel tijd in de wijngaarden door te brengen 
met haar vader dat ze het ganse proces begon te 
beheersen en dat ze het belang ervan inzag, want 
daar wordt de basis voor een goede wijn gelegd. 
Het koppel wil dat hun wijnen personaliteit en 
emotie uitstralen. In 2009 ontdekten Diane & 
Philippe op toevallige wijze een 60-tal stammen 
van de Bouysselet druif die nog dateren uit het 
pre-phylloxera tijdperk. Als gepassioneerden van 
zeldzame inheemse rassen was dit natuurlijk een 
godsgeschenk. Deze stammen werden gekloond 
en geënt op 40 jaar oude stokken in een kleine 0,7 
hectare grote wijngaard. Voor de liefhebbers van 
inheemse rassen uit de Sud-Ouest zijn de wijnen 
van Château La Colombière een uitstekende 
keuze.

WIJNBOUWER: CHÂTEAU LA  COLOMBIÈRE

W I J N B O U W
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