
 

Weingut Bernhard Huber
spätburgunder
Wildenstein GG
"Bernhards Archiv" 2014

OMSCHRIJVING

Domein
De grootvader van Julian Huber leverde zoals de meeste
wijnbouwers zijn druiven aan de coöperatieve. In 1987
gooit zijn vader het over een heel andere boeg en start
met de verwerking van zijn eigen druiven. Vandaag staat
het familiedomein (26 ha) in het Zuid-Duitse Malterdingen
synoniem voor absolute topwijnen.

Wijngaard
Wildenstein is een kleine "clos" van 2ha in de Bienenberg
wijngaard, gelegen op kleine terrassen sommige afgezet
met oude stenen muurtjes. De bodem is ijzerhoudend en
bevat vooral rode kalksteen en is rotshoudend. Door de
rotsachtige bodem worden de wijnstokken gedwongen
om heel diep te wortelen waardoor extra veel mineralen
aan de druiven worden afgegeven die men in de wijn
terugvind. Dit is het koelste deel van de Bienenberg
wijngaard. De wijn wordt vergeleken met de fijnste cru's
uit de Bourgogne zoals Vosne Romanée en heeft een
gigantische bewaarpotentieel. Kracht en finesse gaan
hier hand in hand.

2014
Deze wijn laat het potentieel van Hubers
eersteklaswijngaarden meteen tonen. Dat bewijst deze
late uitgave, die Julian Huber vrijgaf en afvulde uit het
archief van zijn vader Bernhard, op indrukwekkende
wijze. 2014 is heel charmant met een mooie structuur.
Het is een heruitgave in 2022 uit de schatkamer van het
domein vanwege de laagste opbrengsten in de huidige
jaargangen. Een ode aan Berhard Huber die in 2014
overleed. Een geweldige wijn!

 

CATEGORIE

Rode wijn

LAND VAN HERKOMST

Duitsland

STREEK

Zwarte Woud

TYPE

rood, rond, vol

GERECHT

GEVOGELTE
gebakken (kip, parelhoen, kalkoen,
fazant)

KALF, VARKENSVLEES

ROOD VLEES
gebakken, gegrild (rund, lam)

WILD
pluimwild ( duif, eend, kwartel)
pelswild (hertenkalf, haas, everzwijn)

KAAS
rood schimmel kaas (époisses, herve)

JAARTAL

2014

APPELLATIE

Baden

DOMEIN

Weingut Bernhard Huber

INHOUD

0.75L

DRUIF

pinot noir

AFSLUITING

Kurk

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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