Once in a Lifetime

VINKULTURREJSE

Maximin Grünhaus

.
I samarbejde med Dansk-Tysk Handelskammer har vi hermed fornøjelsen
at tilbyde muligheden for at deltage i en rejse, der giver en sjælden adgang til
smagninger, frokoster og middage hos nogle af Tysklands absolutte
topproducenter.
Rejsen finder sted fra den 8.-11. september 2022
Programmet for rejsen med link til producenterne kan ses
HER
Bemærk venligst at deltagerantallet er begrænset til max. 12 personer.
Tilmelding kan for medlemmer af Dansk-Tysk Handelskammer ske
HER

Once in a Lifetime

For ikke-medlemmer bedes henvendelse venligst ske via dette
LINK
Bonus-info
Bemærk venligst at prisen for rejsen alt inklusive
ikke beløber sig til mere end et enkelt glas
Scharzhofberger TBA fra Egon Müller.

Scharzhof & Scharzhofberg

Rejsen byder på en kvalificeret opdatering på tyske vine og vinkultur
og muligheden for smagning af de mest interessante vine
der kommer på VDP Grosser Ring auktionen
den 16. september 2022.
Kataloget for auktionen er endnu ikke offentliggjort
men en liste fra VDP over vinene der auktioneres kan ses
HER
Bemærk venligst at de anførte 'Ausgebot'-priser
ikke er vurderingspriser, men startpriser og at hammerslagspriserne
i reglen er flere gange højere - eksklusive salær og moms.
Resultaterne ved auktionen af 2019-årgangen i 2020
kan ses her:
Grosser Ring - VDP - 18.09.2020
Ved auktionen i Trier i 2015 opnåede
Egon Mūllers Scharzhofberger Trockenbeerenauslese hammerslag
ved € 12.000 (DKK 90.000) før salær og moms pr. flaske à 75 cl
- se artiklen "Trier Trip" m.fl. og auktionsresultater
HER

Once in a Lifetime

Efter Mosel-Saar-Ruwer går turen videre til Rheingau
hvor vi indleder med smagning & frokost på Schloss Johannisberg

Efter frokosten på Johannisberg besøges
Weingut Peter Jakob Kühn og Weingut Eva Fricke.
Hvis Peter Jakob Kühn i dag rangerer i den absolutte top i Rheingauhierarkiet, så var Eva for 20 år siden praktikant hos Peter Sisseck på
Dominio de Pingus og et eller andet må Eva have lært og have talent for,
siden hun for to af sine 2019-vine fik 100 point i The Wine Advocate.
Søndag den 11. september byder på besøg og frokost på Kloster Eberbach
hvor en vindronning fra Deutsches Weininstitut vil opdatere os på tyske vine
inden turen rundes af med et besøg og smagning m.m.
hos Kai Schätzel på Weingut Schätzel i Nierstein
hvor vi på flere måder får anledning til
et kig ind i fremtiden.
Se kalenderen med smagninger & middage i 2022
og løbende opdateringer
HER

Med venlig hilsen
www.esprit-du-vin.com

