Weingut Karle

WEINGUT KARLE
Baden/Kaiserstühl, Duitsland
Het wijngebied dankt haar naam aan de keizer die in ca 1200-1300
recht sprak op zijn gerechtelijke ’stoel’ en is ca. 400 ha groot.
Weingut Karle bezit hiervan 14 ha, die uitsluitend op de beste
locaties van de Ihringer Winklerberg en de Fohrenberg liggen, en is
hiermee een van de grootse wijnproducenten uit het gebied. De
boerderij van Weingut Karle in Baden/Kaiserstühl is gebouwd in
een typisch Kaiserstühler bouwstijl: huis aan huis met daartussen
een indrukwekkende poort. In de oude kelder wordt vandaag de
dag nog een groot deel van de wijn bewaard. Op de verweerde
vulkanische rotsen gedijen onder andere druivensoorten zoals
Spätburgunder (Pinot Noir), Grauer Burgunder (Pinot Gris) en
Silvaner in uitstekende conditie. De wijngaarden worden volgens
ecologische principes onderhouden. Zo wordt er bijvoorbeeld
klaver en wikke gezaaid om de voedingsstoﬀen in de bodem te
verrijken.
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Assortiment wijnen van Weingut Karle

WEIGNUT KARLE, SPÄTBURGUNDER
ALTE REBEN “BARRIQUE”
Elegante stijl Pinot Noir met fruitige
tonen en door de rijping op barrique een
krachtige wijn. Het hout overheerst de
fruitsmaak echter niet. Hiernaast heeft
de wijn een boers karakter wat hem aan
een Bourgogne Pinot Noir doet
denken....
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WEINGUT KARLE, KABINETT TROCKEN
“FOHRENBERG”, SPÄTBURGUNDER
Vriendelijke, fruitige, rode wijn met
goede frisse zuren en iets het boerse
karakter van de Pinot Noir. Delicaat met
zachte tannines....

WEINGUT KARLE, KABINETT TROCKEN
“WINKLERBERG”, GRAUER BURGUNDER
Rijke aromatische geur, plezierige
kruidige smaak met veel sap. Goed in
balans met frisse zuren. Je proeft perfect
het terroir van de vulkanische bodem....
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WEINGUT KARLE, MÜLLER THURGAU
Knisperend, fris glas wijn. In de geur wat
snoepjes en groene appel. In de smaak
veel citrusfruit, mineralig en een sappige
structuur. Goed in balans, erg plezierig
glas wijn....

WEINGUT KARLE, RIESLING
Delicate, rijke wijn. Herkenbaar Riesling
in de geur door een spoortje Gout de
Petrol. Zeer complex met in de smaak
steenfruit, vuursteen en iets kruidigs. De
goede zuurgraad maakt het een zeer
gastronomische wijn....
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WEINGUT KARLE, SPÄTLESE TROCKEN
“BLANC DE NOIR”, SPÄTBURGUNDER
Zeer gastronomisch glas wijn, gemaakt
van de Spätburgunder, oftewel de Pinot
Noir. Gul en complex met een rijke en
strakke structuur....

WEINGUT KARLE, WEISSBURGUNDER
Smakelijke glas, met de voor deze druif
zo typische kruidigheid, wat appel, gele
pruimen en kweepeer. De wijn is zacht
en smaakvol....
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