“UITGENODIGDE WIJNBOUWERS“

Naargelang van de
ontmoetingen en
ontdekkingen, stelt
het wijncomité een
wijnbouwer voor die
een tijd lang zijn
kunde en zijn terroir
met jullie komt delen.

Moselle

Rivaner Trocken

Domein Ernst Hoffmann
Familie Hoffmann

Een lichte en frisse wijn, die jong gedronken wordt (aperitief, lichte
maaltijd, buiten maaltijden). De fruittoetsen en de restsuikers laten toe
om hem zelfs met kazen en lichte desserts te serveren.

Riesling Trocken
Frisse, harmonieuze wijn met een genietbare balans tussen zoet en
zuur. Toetsen van bloesem en citrusvruchten.
Perfect met vis en lichte maaltijden. Ook lekker bij aperitief.
Kan enkele jaren bewaard worden.

Spätburgunder Blanc de Noir
Witte wijn van het sap van de Pinot Noir (zonder maceratie), waardoor
lichtroze weerglans ontstaat. Elegant en stevig, met een vleugje rode
bosvruchten. Kan bij elke gelegenheid gedronken worden, maar past
goed bij kazen. Kan enkele jaren bewaard worden.
De familie Hoffmann produceert wijnen sinds
5 generaties in Minheim, in de middenvallei van de
Moezel, die het leisteenplateau van de Eifel doorklieft.
Ze verbouwt de traditionele druivenrassen van het
gebied, waaronder Riesling, Rivaner (lokale benaming
van de Müller-Thurgau, een kruising van Riesling en
Sylvaner) en Spätburgunder (Duitse benaming van de
Pinot Noir). Dit laatste druivenras is in het laagste deel
van het domein geplant, waar de bodem verrijkt is door
alluviale elementen.
De Hoffmann werken onder het Duitse biolabel Ecovin
sinds 2007, met veel zorg voor het leven in de bodem
(bezaaiing tussen de wijnstokrijen). De druiven worden
met de hand geoogst en de fermentatie wordt bekomen
met natuurlijke gisten. De wijnen zijn geﬁlterd.
Minimaal gebruik van sulﬁeten vóór het bottelen
(+/-30mg/l residuele sulﬁet).

Rosé
Bekomen van Pinot Noir na korte maceratie. Het is een aangename,
licht zoete wijn, wat zijn fruitige toetsen onderstreept. Daarmee kan hij
bij elke gelegenheid gedronken worden, ook bij gegrild vlees. Wordt
jong gedronken.
Uit de brede gamma wijnen van het domein, die vooral spelen op de lengte van de gisting en de
restsuikers, hebben we enkele droge wijnen gekozen die representatief zijn voor het domein. Ze
komen van nog relatief jonge wijnstokken (tussen 5 en 20 jaren oud).

