
 

Karl Steininger Kamptal
Grüner Veltliner "Loisium
Weingarten"

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 afkomstig van de specifieke
Loisiumweingarten wijngaard. Het label is ontworpen
door Steven Holl de New Yorkse architect die het
gelijknamige hotel ontworp in de wijngaard. In de mond
aroma's van rode en groene appel met een mooie
frisheid en zeste van citrus. Heel elegant en ingetogen
kracht. Wine Enthusiast 93/100

 

CATEGORIE

Witte wijn

LAND VAN HERKOMST

Oostenrijk

STREEK

Kamptal-Langenlois

TYPE

wit, fris, mineraal

GERECHT

ZEEVRUCHTEN
fruits de mers, oesters (koud)
mosselen, gekookt

VIS
koude schotel (ook vlees)

ASPERGES
vinaigrette (koud)

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

SLAATJES
kaas (geitenkaas, brie, feta)

WERELDKEUKEN, OOSTERS
sushi, sashimi, tataki

KAAS
geitenkaas

JAARTAL

2017

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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