
M A R I E N B U R G  R I E S L I N G  S P Ä T L E S E
' F R U C H T S Ü S S '  

 
 

Duitsland - Moezel

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT Weingut Clemens Busch

DRUIVENSOORTEN Riesling

SLUITING Kurk

CATEGORIE Wit

ALCOHOLPERCENTAGE 7.5%

SMAAKPROFIEL Intens , puur, honingachtig zoet

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Oosterse keuken, salades en rijpere kazen

Clemens Busch maakt in zijn Marienburg-wijngaard niet alleen duizelingwekkende droge Rieslings, maar ook
schitterende zoete. De Spätlese Goldkapsel is een van onze favorieten.

Clemens maakt deze wijn niet ieder jaar, maar uitsluitend in jaren met warme en droge omstandigheden, waardoor
er iets botrytis (oftewel edele rot) kan ontstaan. De (officieuze) aanduiding Goldkapsel geeft aan dat het een
bijzonder mooie kwaliteit Spätlese betreft, die bijna naar een Auslese neigt.

Het tegenwicht van de frisse zuren geeft deze wijn de perfecte spanning en doordrinkbaarheid. De afdronk blijft
eindeloos aanhouden, en met maar een bescheiden alcoholgehalte is deze fles sneller leeg dan je lief is. Zeer
aanbevolen!
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De wijn heeft een loepzuivere en
complexe geur, met tonen van rijp
citrus- en tropisch fruit en een hint
van groene kruiden. In de smaak is
de wijn intens, puur en honingachtig
zoet, maar zonder enig moment
plakkerig te worden.

VINIFICATIE Hoewel Busch ook gebruikmaakt van de voordelen die roestvrij
staal biedt, laat hij een deel van de wijnen op oude foeders
gisten: de zuurstof die ze doorlaten, leidt tot een gelijkmatiger
verloop van de vergisting. En omdat hij de wijnen spontaan laat
gisten, kan het proces lang duren. Acht tot tien maanden is
geen uitzondering; soms zijn er uitschieters van dertig
maanden.

https://www.wijnkoperijvanbilsen.nl/overzicht-producenten/weingut-clemens-busch

