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WIJNDOMEIN ST. MARTINUS

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.

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.

39,00  
12,5%

BERGDORPJE ROOD
Deze wijn is gemaakt van Dornfelder, Regent en 
Pinot Noir en is vernoemd naar het ‘bergdorpje’ 
Vijlen met de hoogstgelegen kerk van 
Nederland, de St. Martinus kerk.

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

45,00  
13%

HEMELS ROZE 2018

Deze wijn is gemaakt van 3 rode druivenrassen: Monarch, 
Pinotin en Cabernet Cortis en heeft hierdoor een mooie diep 
roze kleur gekregen.

Deze frisse, droge rosé heeft een prachtige volle smaak met 
tonen van framboos en kers. De wijn is licht kruidig en heeft 
een volle afdronk.

42,50  
12,5%
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WIJNDOMEIN STOKHEM

Wijndomein Stokhem is gelegen op een zuid-helling van één van de 

steilste heuvels in Zuid-Limburg, met een bodem bestaande uit mergel en 

een toplaag van löss. De  wijngaard is 1,5 ha groot, met alleen Pinot 

Noir druiven, de klassieke druif uit de Bourgogne. De druivenstokken 

zijn aangeplant in 2004 en daarmee nu op een leeftijd dat er mooie 

wijnen van gemaakt kunnen worden. Met zorg en aandacht voor 

bodem, planten en omgeving, wordt er gewerkt aan een optimale 

balans om heerlijke wijndruiven te kunnen laten groeien en oogsten. 

Wijndomein Stokhem maakt van de Pinot Noir drie wijnen: Rosé, Wit 

en Rood en wil daarmee de diversiteit in smaken laten proeven die de 

complexiteit van de Pinot Noir mogelijk maken. 

WIJNDOMEIN STOKHEM
PINOT NOIR
BLANC DE NOIR - 2017
Karaktervolle witte wijn gemaakt van de Pinot 
Noir. Aroma’s van limoen, sappig wit fruit, 
kokos, amandel en vanille. De wijn is fris en 
strak en heeft een rijpe lange afdronk. 

De wijn heeft vier maanden gerijpt op 
Bourgogne vaten wat de wijn een lichte 
houttoets geeft.

7,00 | 39,50  
13%

PINOT NOIR - ROOD - 2017
Een verfi jnde wijn, met de voor Pinot Noir 
kenmerkende heldere robijnrode kleur en 
aroma’s van kersen en rood fruit.  Heeft 
een lichte touch van vanille en een hint van 
rokerigheid.

In de mond smaken van rijp donker fruit, 
bittere chocolade en teer, zwoel met rijpe 
tannines en dienend hout. De wijn heeft 
9 maanden gerijpt op Bourgogne vaten, een 
mix van Amerikaans en Frans eikenhout.

7,25 | 42,50  
13%

PINOT NOIR 
ROSÉ D’UNE NUIT - 2017
Deze Rosé d’une Nuit is gemaakt van de Pinot Noir en verleend 
zijn naam aan het proces waarbij de druiven na de oogst een 
nacht staan voordat ze worden geperst.

Een krachtige wijn met aroma’s van perzik en kruiden en 
een zweem van rood fruit. In de mond droog, fris en veel te 
ontdekken. De wijn heeft een lange complexe afdronk en is 
mooi in balans. 

6,50 | 37,50  
12,6%
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