	
  
	
  

RIESLING
Riesling Trocken 2017, Fritz Haag, Brauneberg, Mosel
Droge Riesling van steile leisteen helling; druivige, verfrissende, strak droge
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stijl. Klassieke Riesling die toch ook modern (‘droog’) is.
Fritz Haag is een bekend familiedomein dat al generaties lang klassieke Rieslings maakt.
Riesling Trocken ‘F’ “17, Heymann Löwenstein, Winningen, Mosel
8
Bijzonder domein in de zogenaamde Terrassen Mosel, waar de druiven op zeer steile
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leisteen terrassen groeien. Wijn wordt gemaakt volgens de principes van de bio dynamie en
heeft een aroma dat aan abrikoos doet denken en een bijzonder intense smaak.
Riesling Trocken ‘Brauneberger J’ 2017, Fritz Haag, Brauneberg, Mosel
De druiven voor deze wijn komen van twee ‘GG’ wijngaarden, Brauneberger Juffer en
Brauneberger Juffer Sonnenuhr. De perfecte ligging van de wijngaarden zorgt voor een
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spatzuivere, druivige, mineralige Riesling die barst van het frisse fruit.
Riesling ‘Röttgen’ GG 2014, Heymann Löwenstein, Winningen, Mosel
Röttgen is de naam van een zeer steile Grand Cru wijngaard met een ondergrond van grijs-
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bruine leisteen; het koele klimaat en de zuidelijke ligging zorgen voor een langzame rijping
van de druiven, wat deze wijn z’n intense karakter geeft met abrikoos, bloemen en specerijen.
Riesling ‘Felsenberg’ GG 2015, Dönnhoff, Oberhausen, Nahe
95
Spectaculair steile wijngaard met een vulkanische bodem bij het dorpje Schlossböckelheim .
Dönnhoff mag je gerust een grootheid noemen, zijn wijnen blinken uit door hun zuivere karakter
en hun prachtige fruit aroma’s.
Riesling ‘Lieblich’ 2017, Dönnhoff, Oberhausen, Nahe
Het perfecte voorbeeld van Riesling zoals het bedoeld is, zeker als Cornelius
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Dönnhoff de wijn maakt. Mond waterend lekker met knisperfrisse zuren, een pietsie restzoet en
een iets lager alcohol percentage.
Riesling Kabinett ‘Brauneberger’ 2017, Fritz Haag, Brauneberg, Mosel
6,5
37
#offdry wordt de trend van 2019 als het aan ons ligt en ziehier een pracht exemplaar, van de
wijngaard Brauneberger Juffer, met z’n steile zuidhelling en ondergrond van blauwe leisteen. 9 %
alcohol, frisse zuren en een sappig frisse smaak maken dit de ultieme dorstlesser.

