
Wijnhuis
‘Met passie om het optimale uit onze druiven te halen en tot een prachtige wijn te maken, is al vijf 

generaties lang een uitdaging voor onze familie.’  Josef Fritz.

Kwaliteit bewustzijn, innovatief denken, professionaliteit en de liefde voor werk zijn de sleutelelementen 

van de filosofie van Weingut Josef Fritz, die altijd al bewust was van haar inherente verantwoordelijkheid 

voor natuur en wijn. De waardering voor de wijnen worden uitgedrukt door talrijke wijnliefhebbers thuis, 

in het buitenland alsook de awards die dit wijnhuis heeft ontvangen van een aantal wijnvakbladen zoals 

Falstaff, Gault Millau, A la Carte en Vinaria. Wijnmaker Josef Fritz behoort tot de beste wijnkelders van 

Oostenrijk en de attentie en onderscheidingen bewijzen daarvan hun succes. De energie voor het werk 

en het streven naar nieuwe mogelijkheden word onttrokken aan die oenologische prestaties!

Wijnbeschrijving
Deze druiven van Fritz groeien in de beste wijngaard “Steinberg” van het wijnhuis. De ligging van de 

heuvel is bijzonder gunstig en daardoor wordt deze witte wijn de top van het bedrijf! De wijn heeft een 

rijke en harmonieuze smaak en een gouden kleur. Een geur vol rijpe appel, peer en rabarber. In de smaak 

worden perzik, tropisch fruit, witte peper en walnoten herkent. De afdronk is erg lang en vol. Deze 

druiven met letterlijk helrode kleur van de schil worden beperkt geproduceerd in Oostenrijk. Josef Fritz 

uit de regio Wagram heeft circa 15% van haar wijngaarden aangeplant met Roter Veltliner.  

Wijn-Spijscombinatie
Deze wijn is een super combinatie met een gekruide Thaise of Oosterse maaltijd. Ook kunt u een 

uitdagende combinatie proberen met Rib-eye, varkenshaas of een stevig visgerecht.

Weingut Josef Fritz, Roter Veltliner Steinberg, Wagram

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Qualitatswein Wagram DAC

Roter Veltliner

6 maanden op barrique

Niederösterreich

12 graden

Oostenrijk

13%

3 tot 4 jaar

6 flessen


