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Zdecydowana większość win niemieckich, to najbardziej 
cenione wina białe, wyróżniające się lekkością, świeżością, 
dużą harmonią smaku i stosunkowo niską zawartością alko-
holu oraz często niezwykle bogatym aromatem, zwłaszcza 
w ciep lejszych latach. Mniej cenione są wina czerwone, z natu-
ry potrzebujące większej ilości słońca – choć w ostatnich latach 
wyraźnie się to zmienia. W Niemczech wyrabia się także dobre 
wina musujące (Sekty). Pomimo niezbyt sprzyjającego klimatu 
i  niewielkiej –  w  stosunku do powierzchni kraju – produkcji, 
wina niemieckie coraz częściej – zwłaszcza w ostatnich latach, 
gdy wyrabia się coraz więcej win wytrawnych – zaliczane są 
do najlepszych na świecie. Jakość win zasługuje tym bardziej 
na szacunek, gdy się zważy, iż przeciętna wydajność winnic 
wynosi tutaj 100 hl/ha, a mimo to aż 95 procent win niemieckich 
jest klasyfikowana jako wina jakościowe. Zasługa to głównie  

niemieckich ośrodków naukowych, 
jak choćby najlepszy na świecie 
instytut w Geisenheim.
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Kendermanns to rodzinne przedsiębiorstwo winiar-
skie, historycznie związane z  miasteczkiem Bingen 
i regionem Nadrenii. Początki swojej działalności da-
tuje na lata 20. ubiegłego wieku i tradycyjnie związana 
jest z  lokalnym winiarstwem i  typowymi odmianami 
tej części Europy: riesling, sylvaner, dornfelder oraz 
gewurztraminer. W ostatnich latach dużym sukcesem 
cieszą się wina wytwarzane ze szczepu pinot noir, 
którymi obsadza się nowe winnice. Możemy liczyć, że 
w ciągu najbliższych lat Niemcy będą jednym z czo-
łowych wytwórców doskonałych spatburgunderów. 
(synonim: pinot noir).

•  subtelny aromat zielonych owoców 
i winogron

•  idealne, mineralne o świeżym posmaku

aperitif, kuchnia orientalna, owoce morza,
ryby, desery

riesling

8-10°C

-

QmP. Mosel-Saar-Ruwer
KENDERMANNS RIESLING KABINETT

KE.14 F 75 cl

Qualitatswein Pfalz

•  wytrawne, białe wino
•  świeży aromat o nutach mineralnych  

i miękkim cytrusowo-owocowym smaku

KE.05 F 75 cl

KENDERMANNS RIESLING CLASSIC

8-10°C

-

QmP. Mosel-Saar-Ruwer

•  wytrawne, białe wino
•  bardzo żywe, świeże, ekspresyjne w stylu
•  aromaty owoców liczi i płatków róż
•  nowatorskie wino – niezwykłe połączenie smaków

ryby, sałaty, aperitif

riesling

KE.20 F 75 cl

KENDERMANNS GEWURZTRAMINER

8-10°C

-

dania kuchni orientalnej, krewetki dopra-
wione kolendrą i trawą cytrusową

gewurztraminer

QmP. Mosel-Saar-Ruwer

•  spatlese – późny zbiór
•  bardzo łagodne wino
•  subtelny owocowy smak

KE.06 F 75 cl

KENDERMANNS RIESLING SPATLESE

8-10°C

-

desery, kuchnia indonezyjska,
meksykańska, fusion

riesling

15-17°C

-

kaczka, przekąski, wędliny 

dornfelder

KENdERMANN dORNfELdER
Qualitatswein Pfalz Trocken 
Niemcy

•  czerwone, wytrawne
• stosunkowo lekkie, przyjemne i delikatne
• intensywne aromaty wiśni i jeżyn
• bogate, pełne smaku

KE.77 F 75 cl

KE.74 F 75 cl

•  białe, wytrawne, delikatne
•  aromaty truskawek i malin
•  wino organiczne
•  zapachy owoców: gruszki i jabłka

KENDERMANN ORGANIC WHITE
Niemcy

risotto

cuvee

10-12°C

-
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SCHARZHOfBERGER RIESLING KABINETT fEINHERB

Mosel-Saar-Ruwer

QBA Trocken

•  wino o jasnosłomkowej barwie
• w nosie wyczuwalne gruszki i jabłka
• wyraźna kwasowość równoważy się z dyskretną słodyczą
• świetny riesling, klarowny i owocowy

•  owocowy bukiet z urzekającą nutą dojrzałej brzoskwini, 
śliwki i słodkiego melona, podkreślony wyrazistą  
kwasowością, początkowo mocną, następnie  
wydobywającą mineralną strukturę i głębię

KS.04 F 75 cl

KS.03 F 75 cl Weingut Reichsgraf 
von Kesselstatt

•  solidne i mocne wino
•  pełne ekstraktu i charakteru
•  mineralne – charakterystyczne dla tego regionu

RK RIESLING

WILTINGER RIESLING
KS.01 F 75 cl

 10-12°C

10°C

-

-

riesling

przekąski i przystawki

riesling

owoce morza, ryby, warzywa 10°C

-

ryby, cielęcina, drób

riesling

Jeden z  najbardziej cenionych producentów rieslinga na świecie. 
Najstarsze świadectwa potwierdzające winiarskie tradycje 
Kesselstatt, pochodzą z  końca XIV w. i  dotyczą fryderyka I, 
który sprawował funkcję nadwornego sommeliera, odpowiadającego 
za administrację piwnic oraz uprawę winorośli, należących do księcia 
Trieru. Dziś pieczę  nad winami sprawują Annegret i Gerhard Gartner, 
którzy nabyli posiadłość w 1978 roku i  kontynuują tradycje zamku. 
W  uznaniu za jakość rieslingów Kesselstatt, pres tiżowy magazyn 
Wine Advocate przyznał Annegreth Reh Gartner – tytuł „Najlepszego 
Producenta Roku 2006”.
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Legenda za życia. Winiarz i  wizjoner, potomek 
rodu, który od pokoleń zajmuje się uprawą wina 
i produkcją doskonałych, harmonijnych trunków. 
Należy do elitarnego stowarzyszenia Primum 
familiae Vini. Twórca doskonałych rieslingów, 
które wraz z  nowymi przedsięwzięciami Egona 
Müllera zaznaczają nowe granice dla tej odmiany. 
Jego najnowszy projekt zlokalizowany jest na po-
łudniu Słowacji nad Dunajem, gdzie w posiadłości 
Bela wraz z rodziną Ullmann nadzoruje produkcję 
najlepszego słowackiego wina – Chateau Bela 
Riesling. Warto spróbować!

Słowacja
Słowacki projekt szlacheckiej rodziny Ullman oraz Egona 
Müllera. Chateau Bela Riesling otrzymało srebrny medal 
w Grand Prix 2007 Magazynu Wino w kategorii „Wino bia-
łe o najlepszej relacji jakości do ceny”.

Mosel-Saar-Ruwer

Sturovo Region, MuzlaMosel-Saar-Ruwer

•  przykład krągłego rieslinga uzupełnionego nutami owoców 
i przypraw utrzymujących jego klarowność i świeżość

•  mineralny posmak
•  zaskakująco potężne, mocny finisz
•  wyraźnie wyczuwalne cechy moselskich win tj. niuanse soli

•  jasnosłomkowy kolor
•  przyjemny, typowy niuans rieslinga z delikatną korzenną nutą
•  aromaty kwiatowo-limonowe i wyrazista mineralność
•  zapachy jabłek, grejpfruta, orzecha oraz odrobina mięty

•  klarowne z zielonymi refleksami
•  w bukiecie przeważają zapachy owoców
•  dobrze zrównoważona słodycz i kwasowość
•  nuty dymu
•  eleganckie z delikatną strukturą
•  orzeźwiające
•  długi finisz

SCHARZHOf

CHATEAU BELA RIESLINGSCHARZHOfBERGER KABINETT

Egon Müller

EG.02 F 75 cl

EG.01 F 75 clEG.03 F 75 cl

8-10°C

8-10°C8-10°C

-

--

ryby, cielęcina, drób, desery

ryby, kuchnia azjatyckaaperitif, kuchnia orientalna, owoce morza, 
ryby, desery

riesling

rieslingriesling

Mosel-Saar-Ruwer

•  dobrze zrównoważone słodycz i mineralność
•  spatlese – późny zbiór
•  subtelny owocowy bukiet z nutami cytrusowymi
•  łagodne i eleganckie wino

SCHARZHOfBERGER SPATLESE

EG.04 F 75 cl

8-10°C

-

desery, kuchnia indonezyjska, meksy-
kańska

riesling

Mosel-Saar-Ruwer

•  pochodzi z winogron pokrytych częściowo szlachetną pleśnią
•  zarysowana słodycz harmonijnie łączy się z kwasowością 

i zapachami miodowo-kwiatowymi

SCHARZHOfBERGER AUSLESE

EG.05 F 75 cl

8-10°C

-

desery, dojrzewające sery, wykwintne 
potrawy z białych mięs

riesling


