
 

Karl Steininger Kamptal
Grüner Veltliner Grand
Grü

OMSCHRIJVING

Karl & Brigitta Kirnbauer namen het wijndomein van
Karl's ouders over in 1980. Indertijd was het een gemixte
boerderij met enkele wijngaarden. Samen besloten ze
om de landbouw vaarwel te zeggen en zich uitsluitend
met wijn bezig te houden. Al snel bleek dat alleen met
hoge kwaliteit te maken je punten scoorde in de
wijnwereld. Ondertussen zijn hun dochter Eva en
schoonzoon Peter het wijndomein komen vervoegen
nadat Eva studies wijnmaken en commercieel beleid
volgde aan"VINOHAK" in Krems an der Donau in
Oostenrijk. Het domein is gelegen in het hart van de
Langenlois, de grootste wijnstad van Oostenrijk aan de
rivier Kamp een zijrivier van de Donau. Hun wijnen met
op kop hun gruner veltliner zijn ragfijn met veel finesse en
puurheid en behoren tot de beste witte wijnen van
Oostenrijk.

Wijn
Deze gruner veltliner is gelagerd op accasia vaten, deze
geven minder aroma's af dan eiken vaten waardoor de
wijn meer tot zichzelf spreekt. Deze subtiele vatlagering
geeft de wijn een mooi vettig karakter samen met de
typische aroma's van de druif, groen appel, zeste van
citrusvruchten en florale en gepeperde accenten. Heel
fijne wijn met lange afdronk. Wine Enthusiast 92/100

 

CATEGORIE

Witte wijn

LAND VAN HERKOMST

Oostenrijk

STREEK

Kamptal-Langenlois

TYPE

wit, medium body, halfvol

GERECHT

ZEEVRUCHTEN
gebakken, met saus (kreeft, coquilles,
scampi)

KAVIAAR
Pomme Moscovite

VIS
gebakken, gegrild (roomsaus, bisque)
gestoomd warm

GEVOGELTE
stoofpotje (vol au vent, waterzooi...)

ASPERGES
op zijn Vlaams, mousseline

PASTAGERECHTEN
zeevruchten, vis (vongole)
roomsaus, kaas (quiche, carbonara,
ham-kaas)

SLAATJES
vlees (spek, kip)

WERELDKEUKEN, OOSTERS

RISOTTO

KAAS
witschimmel kaas (camenbert, brie)

JAARTAL

2021

APPELLATIE

Kamptal-Langenlois

DOMEIN

Weingut Karl Steininger

INHOUD

0.75L

DRUIF

Grüner Veltliner

Roels wijnimport bv  Heirweg 194
8800 Roeselare
051 74 49 65
Fax. 051 74 73 42
info@roels.be
https://www.roels.be

 Do - Vr: 13.30u - 18.00u
Za: 10.00u - 12.30u
Zondag gesloten
Alle andere dagen altijd mogelijk na afspraak

https://www.roels.be/nl/
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