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FAMILIE HUGO HULST EN ZOON
B g 11 h Maastricht t kalk / grind / leisteen k gematigd zeeklimaat O 1970

Op de mergelhoudende hellingen van het Jekerdal nabij Maastricht, op één van
Limburgs mooiste plekjes bovenop de Louwberg, ligt Nederlands oudste en een van
de grootste wijndomeinen van Nederland, De Apostelhoeve. In 1970 plantte Hugo
Hulst hier de eerste stokken. De wijnen van Apostelhoeve vallen onder de
Beschermde Oorsprongs Benaming (BOB) Mergelland. Het enthousiasme en de passie van Mathieu
Hulst en zijn team is terug te proeven in de wijnen. Hierdoor is Apostelhoeve een Nederlands
wijnhuis met een geweldige reputatie die alleen maar witte wijn maakt van de druiven riesling,
auxerois, müller-thurgau en pinot gris. Hun wijnen hebben allemaal een mooie balans tussen fruitsap
en fijne zuren.
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WIJNGOED THORN
A g 5 h Thorn t kiezel / klei / zand k gematigd zeeklimaat O 2001

www.wijngoed-thorn.nl

De pionier Harry Vorselen staat aan het hoofd van dit jonge wijnbedrijf. In 2001
werden de eerste stokken geplant en in 2004 werd er voor het eerst officieel
geoogst. Het maken van kwaliteitswijn staat hoog in het vaandel en om dit te
bewerkstelligen houdt Harry de opbrengsten per stok bewust laag. De wijnen van
Thorn vallen onder de Beschermde Oorsprongs Benaming (BOB) Maasvallei Limburg. Voor de witte
wijnen gebruikt hij de druiven auxerois en pinot gris, voor de rode wijnen zijn dit de pinot noir en
dornfelder. Hun doel is het karakter van de verschillende druiven in de wijn naar voren te brengen.
De wijnen zijn afzonderlijk van elkaar fris, vol en rijp.

Thorn Pinot Brut Rosé
pinot noir 50 en auxerrois 50%
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Thorn Pinot Gris
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Thorn Dornfelder
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Thorn Pinot Noir
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beperkt leverbaar
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www.apostelhoeve.nl
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Apostelhoeve Mousseux Riesling Brut

beperkt leverbaar
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Apostelhoeve Mousseux 'Cuvée XII' Brut

beschikbaar augustus
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Apostelhoeve Müller-Thurgau

2018

8,45

ww

Apostelhoeve Auxerrois
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Apostelhoeve Riesling
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Apostelhoeve 'Cuvée XII'
müller thurgau, auxerrois en pinot gris

2018

9,80

ww

Apostelhoeve Pinot Gris

2018

11,85

ww

Apostelhoeve Pinot Gris 'Barrique'
rijping 6 mnd in Franse barriques
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Apostelhoeve Pinot Gris 'Late Harvest'
restsuiker 100 gram/liter
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