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WIJNDOMEIN ST. MARTINUS

Wijngaard St. Martinus, gelegen in Vijlen, is een innovatief,

modern wijnbedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel

heeft staan. Wijndomein St. Martinus is in 1988 begonnen

met een kleine wijngaard, aangeplant door Hans Beurskens,

deze wijngaard groeide al snel uit tot een ware proeftuin.

De overname van het bedrijf in 1996 door zijn zoon Stan

Beurskens luidde een nieuwe fase in waarbij de weg naar

kennisverdieping blijvend werd ingeslagen. Bijna alle wijnen

van Wijngaard St. Martinus zijn bekroond met nationale en

internationale prijzen.

WIJNDOMEIN ST. MARTINUS

BERGDORPJE WIT

Johanniter, Solaris en Muscaris.
Een heldere kleur, strogeel en fonkelend.
Fris in de neus, citrusfruit, peer en gele
appels. Natte steen, licht mineralig.
Aantrekkelijke neus. In de mond zacht,
rond, sappig en iets vettig.

Mooie frisse, iets crispy zuren.
Wat limoen en peer. Zuiver en breed
van smaak.

7,50 | 37,50 12,5%

BERGDORPJE ROOD

Soepele, fruitige rode wijn op eikenhout
gelagerd waardoor de wijn naast een fruitige
geur van rood en zwart fruit ook diepgang
krijgt.

8,00 | 40,00 13%
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JOSEFIEN

In de jonge jaren geurend naar vers wit
fruit met een levendige structuur en fijne
zuren.

Tijdens de rijping in de fles ontwikkelen
de geuren zich en worden aroma’s
rijper.

8,00 | 40,00 13%

OLIVIER

Deze Cuvée, gemaakt van Monarch en
Pinot Noir, geurt heerlijk naar zwarte bes
en framboos. De wijn heeft 12 maanden
gerijpt op eikenhouten vaten wat de wijn
kracht en structuur geeft.

Zacht en sappig met licht kruidige
tonen.

8,50 | 42,50 13,5%

WIJNDOMEIN ST. MARTINUS

GRIS DE VILLARE

De Gris de Villare is een fruitige, droge
wijn gemaakt van Sauvignier Gris en een
deel Pinot Gris. De wijn is gedeeltelijk
gelagerd op nieuwe Frans eiken vaten.

De tonen van steenfruit als witte perzik
en abrikoos, kruiden en frisse zuren
geven deze wijn zijn krachtige en
unieke smaak en geur.

8,50 | 42,50 13%

JOHANNES

Deze volle rode wijn gemaakt van
Cabernet Cantor, Cabernet Cortis en
Pinotin geurt naar rijp rood fruit als kersen
en bessen.

Door de houtrijping van 12 maanden
op Frans eiken vaten krijgt de wijn
kracht en aroma’s van cederhout, in
ronde stijl met zachte delicate tannines.

  

10,50 | 52,50 13%
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WIJNDOMEIN
DE PLANCK

ROUGE DE PLANCK

Een dieprode, krachtige en toch soepele wijn
gemaakt van de Regent druiven. De wijn heeft
een aangename kruidigheid met stevig zwart
fruit.

De Rouge De Planck heeft 16 maanden
gerijpt op eikenhouten vaten.

44,50 12%

DE PINOT ROSÉ

Een rosé die gemaakt is van de Pinot Noir,
dé klassieke druif uit de Bourgogne.
Met herkenbare aroma’s van rood fruit
zoals bosaardbeitjes en rode kers.

In de mond is de rosé fris en fruitig,
met wat citrus in de afdronk.

39,50 11,5%

JOHANNITER

De Johanniter is een halfdroge, fruitige en
soepele wijn. De Johanniter 2011 heeft
een zilveren Medaille gewonnen bij de
 Nederlandse Wijnkeuring.

Het is een heerlijke wijn als aperitief.

34,50 12%

WIJNDOMEIN DE PLANCK

Wijndomein De Planck is een 11 ha. groot domein, waar in

mei 2008 de eerste twee hectaren wijngaard zijn aangelegd.

In mei 2010 is een derde hectare met wijnstokken aangeplant.

Wijndomein De Planck is gelegen in het plaatsje Slenaken

(ook wel klein Zwitserland genoemd) in het zuidelijkste puntje

van Zuid-Limburg. De wijngaard ligt op een hoogte van 230 m

en is hiermee de hoogst gelegen wijngaard in Nederland. Het

wijndomein heeft voor wijnbouw ideale zuidoost hellingen met

zeer geschikte kalkrijke grond met löss en vuursteen.
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APOSTELHOEVE

De Apostelhoeve is gelegen aan de rand van Maastricht en

ligt op de Louwberg, aan de westkant van het Jekerdal. Hier

werden al vanaf de middeleeuwen wijndruiven verbouwd,

tot de “kleine IJstijd” daar een einde aan maakte. Fruitteler

Hugo Hulst besloot op De Apostelhoeve in 1970 weer een

wijngaard aan te leggen. Op het wijndomein worden diverse

druivenrassen geteeld (Riesling, Auxerrois, Rivaner en Pinot

Gris) waarvan uitsluitend witte wijnen worden gemaakt, die

een frisse, mineralige smaak hebben en qua stijl en productie

verwant zijn met wijnen uit de Elzas.

APOSTEL
HOEVE

MÜLLER THURGAU

Mooie neus, snoepjes en Arabische gom.
Verder, appels, citrusfruit, voorjaarsbloemetjes
en een snufje kruiden.

In de mond zacht, een beetje tintelend,
mild in de zuren en met een klein zoetje
aan het einde.

44,50 12%

CUVEE XII

Assemblage van hoofdzakelijk Müller-Thurgau
een deel Auxerrois en Pinot Gris. In de geur
bloemig en zacht fruit zoals abrikozen, vijgen
en een vleugje peer, evenals tropisch fruit als
mango en passievrucht en een lichte muskaat
toon.

De smaak is levendig, licht kruidig met
amandel en noten.

42,50 12%

RIESLING

Rijp en geparfumeerd met rijpe impressies van
Granny Smith, wat peer, abrikoos, kardamom
en bloemige schakelingen. Mooie vulling, frisse
maar sappige smaak.

Vol van body door de rijpe jaargang.

42,50 13%

941253 205x292_006_01-Jul-19_13:16:02_hein



WIJNGOED THORN

DORNFELDER

Donkerrode soepele elegante wijn.
Volle smaak met veel rood en zwart fruit, o.a.
framboos. Gerijpt op oude barriques van
Frans eikenhout. Kleine touch van karamel
en vanille.

Fluweelzachte afdronk met milde,
rijpe tannines.

42,50 12,5%

AUXERROIS

Heeft een helder lichtgele kleur en een vleugje
koolzuur. In het zachte aroma komen met
name wit fruit als appel en peer naar boven.

De aanzet is fris, mooi sappig en droog
met een volle afdronk.

39,50 12%

PINOT GRIS

De Pinot Gris heeft een heldere donkergele
kleur met een mooie gastronomische afdronk
met tonen van honing en gerijpt fruit.

Zeer geschikt bij asperge- of visgerechten,
salades en wit vlees.

42,50 13%

WIJNGOED THORN

Wijngoed Thorn is in 2001 begonnen met het telen van

druiven en het maken van wijn in het Limburgse stadje Thorn,

het meest droge plekje van Nederland. De wijngaard is

beplant met de druivenrassen Auxerrois, Pinot Gris, Dornfelder

en Riesling.
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WIJNDOMEIN ALDENEYCK
(KAREL EN TINE HENCKENS-LINSSEN)

In het hart van beide Limburgen, in het pittoreske Maaslandse

dorpje Aldeneik, ligt de 10 hectaren grote wijngaard van

Karel en Tine Henckens-Linssen. Op een zonovergoten

zuidoosterhelling langs de Maas met een voor wijndruiven

uitstekende mineraalrijke kiezel en grindterroir verbouwen zij

met veel passie de Pinot wijnen.

WIJNDOMEIN ALDENEYCK
PINOT GRIS BARRIQUE

Laat geoogste Pinot Gris met een verfijnde fumé-toets door opvoeding
en rijping in Franse Eik of barrique.

Een subtiel evenwicht tussen bijna adelijke eiktannines en
fruitvolume.

57,50 12,8%

PINOT NOIR BARRIQUE

Zeer laat geoogste Pinot Noir, subtiele houttoets, delicate fruitaroma’s,
zwarte kers en wilde braam.

Fluweelzachte, rijpe tannines, prachtige balans met veel structuur
en terroirexpressie.

59,50 12,9%
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