10 MEI 2019 PINOT BLANC
Op vrijdagavond 10 mei 2019 te 19.30 u organiseren we opnieuw een wijnhappening in
onze wijnbar in Antwerpen. Ditmaal is het thema de grootmeesters van de pinot blanc.
De pinot blanc wordt meestal beschouwd als een tweederangsdruif, maar dat geldt in feite
voor alle druivensoorten als ze niet op het juiste terroir in de beste omstandigheden kunnen
gedijen en daarenboven niet door kwaliteitsbewuste wijnbouwers worden geoogst. Om aan
te tonen dat pinot blanc wel degelijk van zeer hoog niveau kan zijn, laten we van vijf
topwijnbouwers vijf grote, unieke pinot blanc wijnen proeven, deels uit onze schatkamer,
begeleid door aangepaste hapjes en brood. Uiteraard voorzien wij de wijnen van de nodige
commentaar, wetenswaardigheden en anekdotes.
De deelnameprijs bedraagt 43,50 euro p.p inbegrepen de wijnen, hapjes en brood.
Inschrijven kan telefonisch 0475 634 524 (Francois), via email : annie.langbeen@skynet.be
of info@riesling-pinot.be of rechtstreeks bij Jon in de wijnbar in Antwerpen, Van
Schoonbekeplein 5. U zult begrijpen dat het aantal plaatsen beperkt is.

15 en 16 JUNI 2019
Noteer alvast ook deze datums, want dan heeft onze jaarlijkse degustatie plaats van een 25
tal frisse, drinkbare zomerwijnen die u ook onmiddellijk uit ons magazijn kunt meenemen.
Onze gast zal ditmaal het gerenommeerde wijnhuis Selbach-Oster uit Zeltingen zijn,
waarmee we ook al een jaar samenwerken. Barbara Selbach zal aanwezig zijn om enkele
wijnen uit hun uitgebreide collectie voor te stellen.
Op 15 juni verwachten we jullie in Jabbeke van 14 tot 18 u. Op 16 juni kunt u terecht in
Rumst, van 12 tot 18 u. De degustatie is gratis.

JAARGANG 2018
De eerste wijnen van 2018 sijpelen binnen en ook de commentaren over de jaargang. Die
commentaren zijn overweldigend positief. Zelfs eerder bescheiden wijnbouwers als Thomas
Haag spreekt van een droomoogst met droomdruiven en droomkwaliteit. Ook Theresa
Breuer liet zich bij haar bezoek, vorige maand, ontvallen dat 2018 wellicht de meest
indrukwekkende jaargang was uit het bestaan van het wijnhuis. We wachten vol spanning
op de wijnen die vanaf mei op de markt komen en de grandcru’s in september. Een lijst
met de beschikbare grandcru’s sturen we u zo snel mogelijk toe, want de internationale
vraag naar deze toppers groeit enorm.

