
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dornfelder 

100 % Dornfelder. 

Land/Gebied 

België, Westhoek 

Vinificatie:, Apart en ontsteeld. 

Pneumatisch geperst niet ontsteelt. 

Gevolgd door ‘passage au froid’. De 

wijn heeft een rijping van 9 maanden 

op inox en met Kiezelguhr gefilterd en 

gebotteld. 

Alcohol Gehalte 

11,4% 

Serveer temperatuur: 

8-10 graden 

Bewaarpotentie: 

Op dronk – nog 2 jaar laten liggen 

Wijn/Spijs 

Geroosterd vleesgerecht of bij kaas. 

€ 8.20 per glas 

€ 41,- per fles 

0001 

 

Kerner 
95% Kerner en 5% Auxerrois 

 
Land/Gebied 

België, Westhoek 

Vinificatie 

Eenmaal geassembleerd passen we een 

‘passage au froid’ toe ter stabilisatie en 

als de smaken voldoende homogeen 

geworden zijn wordt met Kiezelguhr 

gefilterd en gebotteld. 

Alcohol Gehalte 

12% 

Serveer temperatuur: 

8-10 graden 

Bewaarpotentie: 

Op dronk – nog 2 jaar laten liggen 

Wijn/Spijs 

Als aperitief alsook bij een lichtere 

maaltijd   

 

Cuvee S-IX 
64 % Regent – 18 % Rondo – 18 % 

Dornfelder 

Land/Gebied 

België, Westhoek 

Vinificatie: 

60 % Regent – 40 % Dornfelder en 

Rondo. Apart geoogst (rijp op een 

verschillend moment) en ontsteeld.  

Alcohol Gehalte 

11,4% 

Serveer temperatuur: 

14-16 graden 

Bewaarpotentie: 

Op dronk – nog 2 jaar laten liggen 

Wijn/Spijs 

Deze wijn kan perfect geschonken 

worden bij een geroosterd 

vleesgerecht of bij kaas 

 

Dornfelder en Regent 
60 % Regent – 40 % Dornfelder 

 
Land/Gebied 

België, Westhoek 

Vinificatie: 

Apart geoogst (rijp op een verschillend 

moment) en ontsteeld.  

Alcohol Gehalte 

11,4% 

Serveer temperatuur: 

14-16 graden 

Bewaarpotentie: 

Op dronk – nog 2 jaar laten liggen 

Wijn/Spijs 

Perfect bij een geroosterd vleesgerecht 

of bij kaas 

€ 7,85 per glas 

€ 39,- per fles 

0002 

€ 9,25 per glas 

€ 46,- per fles 

0003 

€ 10,80 per glas 

€ 54,- per fles 

0004 

Deze twee onderste rode wijnen: 

Iedere gisting gebeurt gescheiden. Pel maceratie van 12 dagen waarbij de alcoholische gisting wordt 

opgestart. Pneumatisch geperst met een vrij vlotte opbouw van druk in de cyclus. Op alle drie de variëteiten 

werd malolactische gisting gedaan na de alcoholische gisting, al snel gevolgd door ‘passage au froid’. De 

assemblage heeft een rijping van 12 maanden op inox en met Kiezelguhr gefilterd en gebotteld. 

 

WIJNGOED MONTEBERG 

BELGIË 
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