
 

 

ALSACE 2022 

 

2022 Tur nr. 22 til Alsace 

Vi huserer fortsat på ”DEMEURE D’ ANTHYLLA”midt i Hunawihr, hvor vi har hele etablissementet,med 

lejligheder, balsal, P-plads, have og swimmingpool. 

Ankomst torsdag morgen til Ribeauvillé og morgenmad, nok hos Vilmain hvor vi 

har været de sidste år. Efter morgenmad kører vi til Hunawihr og får bagage og 

os selv på plads.  Herefter er der mulighed for at tage en slapper eller kigge lidt 

på byen, inden vi mødes og kører afsted til turens første smagning. Er du hurtig, 

kan du nok nå et enkelt besøg inden hos en af producenterne i Hunawihr. 

 

Turen starter ud med en smagning hos ANNE-CAROLINE og FREDÉRICK BERNHARD i Katzenthal. Besøgt 

i 2007 og 2012 (alt for længe siden). Har andel i 6 Grand Cru marker. Lige udenfor hoveddøren ligger 

Wineck Schlossberg og så har de på Schlossberg, Kaefferkopf, Florimont, Mambourg og Furstentum. 

Anerkendt blandt klubbens medlemmer som en af de bedste til at lave en fantastisk Muscat. 

Wineck-Schlossberg   Kaefferkopf 

 



Ændring i programmet siden 2004!!! – I år skal vi på Wistub-Du-Sommelier allerede torsdag aften. 

Efter en pause har Antje åbnet Wistub op igen, nærmere som en vinbar, men den aften har vi aftalt, at vi er 

på Wistub som i de goe gamle dage, hvor vi kan gense og blive fristet over det overdådige vinkort. 

Menuen i år er: 

Lakseørred med tandori, grønne asparges, youghurtsauce og krydderurter. 

Andelårs confit, parisergnocchi, forårsgrønt, indkogt sauce. 

Jordbær-yuzu cheesecake (yuzu r en slags citron/grape fra Japan) 

Pris for herlighederne er 45,50 € 

Link til vinkort: https://www.wistub-du-sommelier.com/wp-content/uploads/2021/10/CARTE-VOYAGE-

Route-des-Vins2021-14-10-2021.pdf 

 

Fredagens første smagning er hos MICHEL FONNÉ i Mittelwihr. Ham besøgte vi i 2014 og havde en 

fantastisk formiddag. Vi fik smagt vine tilbage fra dengang hans onkels navn stod på etiketten (Rene Barth) 

Laver stadig Pinot Noir M (M for Grand Cru Marckrain) og spændende vine fra Lieu-dit marken Roemerberg. 

 

 



Som i 2014 gentager vi fredagens succes med at køre til SCHOFFIT i Colmar. 

Smagningen i 2014 er flere gange benævnt som en af de bedste smagninger i Vinklubbens historie og altså 

ikke kun på Alsace turene. Efter at have smagt 17 vine, sluttede vi af med en vin med 510 gr. restsukker!! 

En Pinot Gris 2007 ”Larme de Lave” Selection de Grains Nobles  

 

 

 

 

 

 

I dag er det sønnen Alexandre, der mere eller mindre har taget over, men far Bernard er fortsat med, 

sikkert både i for – som i baggrunden. 

Man laver vine i den absolutte topklasse i Alsace, med juvelen Clos St. Theobald fra den berømte meget 

stejle Grand Cru Rangen og fantastisk vin fra Grand Cru Sommerberg, som også er en utrolig stejl vinmark 

tæt på Niedermorschwihr. 

Bundniveauet hos Schoffit er ekstremt højt, det er virkelig sublime vine startende med hans Chasselas 

Vieilles Vignes, en drue der nu kun dyrkes på under 1 % af arealet i Alsace. 

  

 

Lørdag vender vi snuden sydpå og starter hos en gammel kending – næsten en leverandør af ”husets vin” til 

vinklub folket…SCHLEGEL-BOEGLIN i Westhalten. Besøgt mange gange og vi har altid har altid fået den 

varmeste velkomst – og glade smil tilbage, når vi trillede hjemad med en fyldt trailer, for der er nok af gode 

vine at vælge imellem: 

 

 

 



De har del i Westhaltens Grand Cru Zinnkoepfle – en stor, stejl og varm mark på 68 ha., men også vinrækker 

på Grand Cru Vorbourg ved Rouffach, også en af kæmperne på 72 ha. Alting stiger, men vi håber at deres 

prisliste stadig er meget venlig ☺. 

Lørdag eftermiddag er lidt længere sydpå i Orschwihr, hvor vi besøger DOMAINE CAMILLE BRAUN. 

I 2017 var vi forbi dem, på den dag der stod i økologien, naturvin og biodynamikkens tegn. 

Gammelt familieforetagende tilbage fra 1583 med et ret stort vinkort der spænder fra Cremant, 

Edelzwicker og Lieu-dit marker som Uffholtz, Effenberg, Lippelsberg og ikke mindst Bollenberg. 

 I deres sortiment er der Riesling og Gewurztraminer fra Grand Cru Kaefferkopf. På Grand Cru Pfingstberg 

har de Riesling og Pinot Gris. På marken Buchrod 

plantede de i 2005 alle 7 druesorter og høster dem 

samtidig og kan derfor lave en vin i klassen 

”Complantation” 

Dette års tur slutter hjemme i Hunawihr med et besøg hos FERNAND ZIEGLER, som vi lidt uanmeldt 

besøgte i 2009. Vil du eventuelt have dit smageglas med hjem, så husk at spørge/betale for det, for det 

gjorde vi ikke i 2009 og det var lidt dårlig stil ☺.  Ziegler har dyrket vin siden 1600 tallet. Absolut et venligt 

vinkort – og prisliste. Har vin fra lieu-dix Muhlforst som flere andre vinproducenter i Hunawihr og Clos St-

Ulrich. Clos St-Ulrich kan ses fra Ribeauville lige under de 3 slotsruiner hvoraf det ene hedder Chateau de 

Saint-Ulrich. Grand Cru marker er Rosacker i Hunawihr og Froehn i Zellenberg. 

 

 

Herefter en frokost, sikkert i Ribeauville, inden vi kører hjem og i år uden trailer, men med en kassevogn 

fyldt med gode vine. 

 
GOD TUR 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

 


