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WIJNKASTEEL GENOELS-ELDEREN
A g 22 h Riemst t kalk / mergel k semi continentaal O 1990

www.wijnkasteel.be

Tussen Tongeren en Maastricht, in de gemeente Riemst ligt het enige wijnkasteel
van België. In 1990 heeft de familie van Rennes de eeuwenoude wijncultuur hier
weer doen herleven. Sindsdien is de wijndruif in dit mooie landschap rondom het
kasteel van Genoels Elderen weer helemaal terug. Wijnkasteel Genoels Elderen is
met 22 ha wijngaarden het grootste wijndomein van België. Er is hoofdzakelijk chardonnay
aangeplant (80%), met daarnaast ook pinot noir en pinot gris. De chardonnay geeft op de kalkrijke
mergelgronden uitzonderlijk verfijnde wijnen in de stijl van de Bourgogne.
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Chardonnay 'Wit'
rijping 18 mnd in cuves waarvan 12 mnd sur lie
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Chardonnay 'Blauw'
50% rijpt voor 12 mnd in nieuweFranse barriques
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Chardonnay 'Goud'
rijping 12 mnd in Franse barriques waarvan 50% nieuw
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www.dveri-pax.com

DVERI PAX
A g 73 h Maribor t leem / zand k continentaal O 1139 d v

In het noordoosten van Slovenië, dicht bij de Oostenrijkse grens en niet ver van de
stad Maribor ligt het wijndomein Dveri Pax. De wijngeschiedenis van dit domein
gaat terug in de tijd toen het benedictijnenklooster Admont werd gesticht. Het
klooster is nog steeds de eigenaar van dit domein. In het 'wijnkasteel' Jarenina
wordt de eeuwenlange ervaring met de modernste technieken samengevoegd in een van de
modernste kelders van Slovenië, gebouwd in 2007. Van de wijngaard worden met milieuvriendelijke
methodes, zeer zuivere, karaktervolle wijnen van šipon (ook bekend als furmint), riesling en
gewürztraminer en andere druivensoorten geproduceerd. De Janez is een verkwikkende wijn met
opvallend veel lengte.
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Janez
furmint 40, sauvignon blanc 20, welschriesling 15, pinot gris 10,
riesling 10, en gewurztraminer 5%
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Traminec traminer

s

2016

7,70

ww

Šipon furmint
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Ilovci furmint
rijping 18 maanden in sloveense houten vaten van 3.000 liter
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