DUITSLAND
LIEBFRAUMILCH QBA – WEISS
SCHLOSS KOBLENZ
75cl Art.nr. 5003
Wijn- en Sekt producent Schloss Koblenz GmbH is opgericht in 1929 in de 2000 jaar oude stad
Koblenz, de stad waar Rijn en Moezel tezamen komen. Het bedrijf werd gevestigd in het prachtige
kasteel van Koblenz, vandaar de naam van het wijnhuis. Het kasteel werd gebouwd door keurvorst
Clemens Wenzeslaus, ook bekend als de aartsbisschop van Riesling, omdat hij het was die de
unieke Riesling druif in de Moezelvallei introduceerde. Het grootste deel van het bedrijf was in
handen van de familie Selbach, die reeds sinds 1665 in de wijnbouw geregistreerd staan. In 2002 is
het bedrijf samengegaan met Josef Drathen KG, een groep van wijnbedrijven en een van Duitslands
grootste, zeer moderne efficiënte wijnbedrijven, gesitueerd in Zell aan de Moezel en nog steeds
privé eigendom. Samengesteld uit de druivenrassen Müller-Thurgau, Riesling, Silvaner en Kerner.
De smaak is liefelijk, fris en aangenaam. Het restsuikergehalte is 41,4 g/l. Deze halfzoete
kwaliteitswijn is een echte allemansvriend. Lekker als aperitief, bij gerechten met kip, kruidige
schotels of gerechten waarbij vruchten zijn verwerkt.
SONNENTRAUM – WEISSWEIN
ZIMMERMANN-GRAEFF & MÜLLER
100cl Art.nr. 5009
Zimmermann-Graeff & Müller (is afgekort ZGM), gevestigd in het plaatsje Zell an der Mosel. Het
is een modern, innovatief wijnbedrijf met een interessante geschiedenis. Het bedrijf richt zich
volledig op kwaliteit en werkt alleen samen met top wijnmakers en eersteklas druiventelers. ZGM is
een van de belangrijkste wijnproducenten en exporteurs van Duitse wijn wereldwijd. De
geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1886. Jacob Zimmermann begon toen de Weinkellerei
Zimmermann-Graef. In 1998 begon de samenwerking met collega bedrijf Rudolf Müller (opgericht
in 1919). Zo ontstond ZGM. Kwaliteit is altijd de hoofdzaak geweest in de bedrijfsfilosofie van
ZGM: “Gut sein ist nicht genug – die Besten sein!”. Peter Griebeler is de getalenteerde wijnmaker
van ZGM.
Sonnentraum is een lekkere fris-zoete wijn die jong en gekoeld bij vele gelegenheden past. Hij
wordt gemaakt van diverse druivenrassen, afkomstig uit diverse streken. Hierdoor is de wijn
constant van karakter en kwaliteitsniveau. Het alcoholgehalte bedraagt 8,5%, waardoor de wijn zich
extra plezierig en makkelijk laat drinken.
Kleur:
Helder lichtgeel
Vinificatie: Modern; koele vergisting in tanks
Lagering: Modern, snelle botteling
Bewaartijd: Tot 2 jaar na de oogst
Verleidelijk lekkere lichtzoete witte wijn, gemaakt van diverse druivenrassen; geurt naar zoetig
fruit, o.a. appel en perzik. Fris zuurtje harmonieert prima met het fruitige zoet. Zeer plezierig als
doordrinker en maaltijdbegeleider. Schenk hem gekoeld als aperitief, bij salades, koud vlees, lekker
stukje kaas of paté, kipsalade met stukjes appel, pikante kip, zuurkoolschotel met stukjes appel en
rozijn of bij kruidige combinaties.

