Wijnmaker
Ontdekkingspakket:
Wijngoed Meier
Weingut Meier
Rijzende ster Georg Meier maakt momenteel
furore met zijn directe, frisse wijnen. Krijg een
idee van zijn onmiskenbare karakter en maak
kennis met unieke Pfälzer wijnen!
Wijnsoort

witte wijn

Wijngoed

Weingut Meier

Regio

Pfalz

Smaak

droog

Serveertemperatuur

8-10°C

Liter

4,5

Wine in Black score: 92 punten
Complexe wijnen zijn niet zijn ding. Georg Meier, een jonge wijnmaker uit de Pfalz, mag in het
glas schitteren: al zijn wijnen verrassen met hun eigen levendige glinstering. Hij heeft
ervaring opgedaan bij grote wijnhuizen als Siegrist en Christmann. Als gevestigde leden van
de VDP (Vereniging van Duitse Prädikat-wijngoederen) hebben zij al menige topwijnen in de
fles gebracht. Dat Georg Meier zijn vak ook volkomen beheerst, bewijzen zijn expressieve
wijnen waarvoor hij in 2020 in de top 20 van jonge wijnboeren in de Pfalz werd gekozen!

De wijnen
Ordensgut Pinot Gris Pfalz 2020 (2 flessen)
De grauburgunder druiven van de mineraalrijke leemloze bodems worden uitstekend
gevinifieerd. Handmatig oogsten, rijping in roestvrij staal en grote houten vaten inclusief
volledige gistopslag vormt het geheim voor deze spannende Ordensgut Pinot Gris Pfalz 2020.
En hij maakt de belofte van Meier om te genieten meer dan waar: frisheid, fruit en mineraliteit
komen hier samen en zorgen voor zeer veel drinkplezier. Een pinot gris met karakter en
identiteit!

Ordensgut Riesling Pfalz 2020 (twee flessen)
Liefhebbers van riesling opgelet, hier komt een zuidelijke Pfalz met veel klasse! De druiven
zijn afkomstig van de beroemde rode zandsteenbodems langs de glooiende uitlopers van het
Pfälzerwald. Beschermd tegen de gure westenwinden, kweekten de Romeinen hier al
wijnstokken, dus historisch gezien bent u in goed gezelschap! De druiven van de warme rode
zandsteenbodems rond het wijndorp Weyher schitteren met een hint van mineraliteit en een

kernachtige wijnzuurgraad. Een delicate riesling met verkwikkende citrusaroma's, waaraan
Georg Meier door volledige gistrijping nog wat houvast toevoegt. Een geweldige combinatie!

Ordensgut 'Alba Asparagus' Pfalz 2020 (twee flessen)
Op zoek naar een aspergewijn die gegarandeerd raak is? Voila, u bent aan het juiste adres!
Deze Rivaner (Müller-Thurgau) past perfect bij deze edele koningsgroente: zachte
fruitaroma's, romigheid en een zachte wrangheid komen hier samen om deze delicate
zeldzaamheid in alle bereidingsvariaties tot een nieuw niveau van genot te verheffen. Bij een
fijne aspergecrèmesoep, klassiek bij witte asperges met boterachtige Hollandaisesaus of
Weense Schnitzel - verheug u op het passende wijngenot! De clou: de Rivaner heeft extra
volheid gekregen door 3 volle maanden op de droesem. Dit maakt de wijn de perfecte
smaakmaker voor asperge-genot.

Wijngoed
Het charmante wijngoed Meier ligt aan de rand van het Pfälzer Woud, hoog boven de
pittoreske Duitse wijnroute. Het wordt gerund door Helmut en Barbara en hun zoon Georg
Meier, die sinds 2005 verantwoordelijk is voor de kelder. Het familiebedrijf werd opgericht
door Georg's betovergrootvader Valentin Ziegler, die in 1885 de eerste steen legde in het
historische plaatsje Weyher.

