WIJNGAARD HOF TE DIEREN

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Domein Hof te Dieren is de grootste ommuurde wijngaard
van Nederland. Het ligt op het historische landgoed Hof te
Dieren, waarvan de geschiedenis terug gaat tot het jaar
1100. Ruim 3 hectare terrein is aan drie kanten omsloten
door een 2,75 m hoge bakstenen muur.
Deze muur dateert van 1885 en is gebouwd om een
mesoklimaat te creëren voor de kweek van groente, fruit en
diverse soorten planten. Op dit moment is 2 hectare in
gebruik als wijngaard en 1 hectare als plantenkwekerij. Juist
door de muur is deze locatie uitermate geschikt voor de
teelt van (wijn)druiven. In 2004 is de wijngaard aangelegd
met circa 6000 druivenplanten in 14 verschillende soorten.
De grond is al sinds 1992 SKAL- gecertificeerd. Daarmee hebben de wijn en de druiven het EKO-keurmerk. Er
worden alleen biologisch verantwoorde middelen gebruikt en geen kunstmest. De productie omvat witte, rode en
rosé wijnen, uiteenlopend van fris fruitig tot vol en stevig.

Bronzen medaille.
Tijdens de Nationale Wijnkeuringen 2009 èn 2010 heeft het Hof te Dieren een bronzen medaille behaald voor de
frisse Hof Johanniter 2008, evenals met de Merzling 2011 in 2013. Tijdens deelname in de afgelopen 5 jaar is de
wijngaard in de prijzen gevallen. De laatste medaille is daarom zeker een bekroning op de grote inzet en prachtig
gelegen wijngaard.

JOHANNITER
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

12,50

Nederland

District

Veluwe

Artikel

htd-0001.11

Naam

Johanniter

Wijnhuis

Wijngaard Hof te Dieren

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Johanniter

Kleur

Stro geel

Smaaktype

Zacht wit

Alcohol

11%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

Door twee jaar rijping op vat een bijzondere maar toch kruidige wijn. Biologisch.

Indruk

Een stuifend frisse witte wijn met groene appeltjes in de neus en in de afdronk citrus zoals
grapefruit.

Past Bij

Gerookte zalm, vis, salades en wit vlees.

Omschrijving

Mooie zachte & frisse witte wijn, Riesling-type. Door twee jaar vatrijping een bijzondere,
kruidige wijn met een lange afdronk en het lekkere Johanniter-bittertje. Behaalde een
Keurzegel 2013.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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