RIESLING OESTRICH
DOOSBERG ALTE REBEN
2018 SPREITZER
Type

Witte wijn

Land

Duitsland

Regio

Oestrich

Appellatie

Oestrich

Wijndomein

Weingut Spreitzer

Biowijn

Nee

Druif

riesling

Jaar

2018

Volume

0.750

Draaistop

Nee

100% Riesling. Een boeket van rijp fruit en een schitterende mineraliteit
domineren de neus. Dit reflecteert zich ook in de smaak, waar de
typische Doosberg mineraliteit mooi stand houdt. Onderwijl worden we
verwend door een fijnfruitige flair en een bedwelmende zachtheid.
Kortom, een verleidelijk lekkere Riesling, die perfect past bij
truffelgerechten, vis en wit vlees en stoofpotjes.
Vinous – Riesling Oestrich Doosberg Alte Reben 2016 – Score
94/100
Peach and Persian melon are mingled on the nose and polished palate
with pungently bittersweet, positively vegetable suggestions of carrot,
parsnip and fennel. A chewy tartness of peach skin and sizzling
impingement of radish, along with saline and chalky inflections, lend
invigorating and complex counterpoint to the wine’s textural polish and
luscious fruitiness. The vibrantly-sustained finish is amazingly wafting
for a wine of nearly 12.5% alcohol. Here’s one of those where every
time you return to the glass you catch some delightful or intriguing new
nuance. And I’ll be surprised if it isn’t also the longest-lived of
Spreitzers’ dry vintage 2016 Rieslings. Technically, this “should” be
bottled as Grosses Gewächs, but the Spreitzers are mindful of market
realities and they already have three well-established Grosses
Gewächs bottlings in their portfolio. So in this instance, we consumers
benefit from an underpriced gem.
Robert Parker The Wine Advocate – Score 91/100
Spreitzer’s 2016 Rheingau Riesling Oestricher Doosberg “Alte Reben”
Trocken opens with a deep and spicy/flinty bouquet of ripe Riesling
berries and almost tropical fruit flavors. The wine is rich and round on

the palate, very elegant and well balanced, creamier in its texture than
the Hendelberg Alte Reben and, thus, not that focused or precisely
defined at the moment. The wine, sourced from 40-year-old cordon
vines, reveals a long and intense finish.

WEINGUT SPREITZER
‘Das Leichte ist Immer Das Schwerste’
Dit weindomein is gelegen in de regio Rheingau, meer precies in het
dorpje Oestrich. Rheingau is één van de 13 Duitse
oorsprongsgebieden. Op deze plaats buigt de Rijn af naar het westen
waardoor de wijngaarden zuidelijk georiënteerd liggen, tussen de
rechteroever van de Rijn en het Taunusgebergte. Hier regeert de
Riesling over het landschap. 95% van de wijngaarden wordt ingenomen
door deze ene cépage, de overige 5% is aangeplant met Pinot Noir. Dit
is vrij uniek in de wereld! Nergens anders vindt men zo een grote
concentratie van 1 enkele druivensoort.
Sinds 1997 staan de broers Andreas en Bernd Spreitzer aan het roer
van het familiale wijngoed. Zij zetten de familietraditie, waarvan de roots
in de wijnbouw terug gaan tot het einde van de 18° eeuw, getrouw
voort. Hun handschrift is duidelijk herkenbaar: zij slagen erin om met
hun wijnen een schijnbaar onmogelijke spagaat te realiseren tussen
lichtheid en finesse enerzijds en concentratie anderzijds. Delicaat,
elegant en subtiel aan de ene kant, rijk en vol met een mooie, lange
consistentie aan de andere kant. Een uitdagende evenwichtsoefening,
die ze met glans doorstaan!

WIL JE GRAAG MEER WETEN?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.

E-mailadres*

Inschrijven

PRIVACY DISCLAIMER:
Caves de France gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en
marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

☑ Nieuwsbrief
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke
email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via wines@cavesdefrance.be. We zullen uw gegevens met
respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt
u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie
zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.

