
ALSACE 2015 

Der var 1 der var 2 der var 3 …. Nuer vi sånået frem til nr. 17 i rækken af Vinklubbens ture til Alsace.  

Sidste år måtte vi desværre se bort fra ”indkvartering som vi plejer”. Vi fandt heldigvis en ren juvel midt i 

Hunawihr, ”Demeure d’ Anthylla”. Vi skyndte os at reservere til i år, dog kunne vi kun få dagene omkring 

Grundlovsdag. Som sidste år har vi hele etablissementet, med 4 lejligheder, balsal, P-plads, have og 

swimmingpool. Vi gentager succesen fra sidste år med indkøb og servering af morgenmad, og der er igen 

mulighed for at smøre en sandwich og tage med i bussen, når vi kører ud til smagningerne. 

Torsdag morgen bænker vi os i Ribeauville til morgenmad, sikkert hos Vilmain, hvor vi var sidste år. De 

havde et fornuftigt forhold til refill/påtår af kaffe og te ☺. Bagefter kører vi til 

Hunawihr og får bagagen på plads i de forskellige lejligheder. Herefter er der 

”fri leg” i Hunawihr.  Foregår legen udendørs, så husk at producenterne ofte 

holder lukket mellem 12 og 14.  

 

Vi lægger ud torsdag med at køre et par kilometer nordpå. Midt i vinmarkerne 

mellem Ribeauville og Bergheim ligger Domaine Kientzler. Vi skal helt tilbage til 

2002 sidst vi besøgte dem, endda på en ”delt smagning” hvor nogle i stedet var 

hos Tempé i Zellenberg. Denne gang har de plads til os alle.  

Kientzler regnes for en af topproducenterne i Alsace og har vin fra Grand Cru markerne Geisberg, Osterberg 

og Kirchberg de Ribeauville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højt kvalitets niveau og høje priser på Grand Cru, men vinene i basis serien er også i top, her bare med en 

mere venlig prisseddel. 



Tidligt op fredag, vi skal længere nordpå end vi nogensinde har været, til Molsheim og Westhoffen. 

Første pitstop er på en meget ikonisk adresse:4rueEttore Bugatti i Molsheim. 

De berømte Bugatti biler blev lavet i Molsheim og i dag laves Bugatti Veyron, 

verdens hurtigste bil i Molsheim. Så meget fart behøver vi ikke, der er tid til at 

fordybe sig i vinene hos Vins Philippe Heitz.Biodynamisk vinproducent med Riesling 

og Gewurztraminer på Grand cru Bruderthal og lieu-dit markerne, Finkenberg og 

Hahnenberg, hvor han bl.a. laver Pinot Noir. 

  

 

Smagningen foregår med stor sandsynlighed på tysk hos Philippe Heitz. 

 

Næste stop på den nordlige smageturné er i Westhoffen, hos Domaine Etienne Loew. 

 

Forrige år var deoptaget, i år var der gevinst.  Har vin fra Grand Cru Altenberg de Bergbieten og Engelberg. 

Engelberg kender vi fra 2009 hvor vi besøgte Heckmann i Dahlenheim. Loew er en comming star i Alsace og 

laver udover vinene fra Grand Cru og lieu-dit markerne, spændende Sylvaner og Muscat i forskellige 

udgaver. 

Fredag aften slutter vi traditionen tro i Bergheim hos   

til denne menu: 

Havbars med ratatouille 

Fyldt perlehønebryst med morkler, kartoffelgratin og grøntsager  35 € 

Lille Vacherinis med friske frugter. 



Lørdag kører vi ad vinruten sydpå til Eguisheim.  Vi har besøgt denne fantastiske by flere gange. Er der tid til 

det, så skal turen rundt på den indre ringvej i Eguisheim opleves igen. I Eguisheim besøger vi denne gang en 

gammel kending Jean-Luc Meyer. Vi var forbi i 2006 og havde en rigtig hyggelig smagning dengang. 

 

 

 Deres vine var ikke særlig dyre, til gengæld var de gode og holdt også niveauet flere år efter vi kom hjem. 

Udover at Jean-Luc Meyer har vin på Grand Cru markerne Eichberg og Pfersigberg, har han også rekorden 

for den hurtigste aftale pr mail nogensinde i klubturenes historie….8 minutter !!! 

 

Efter en god smagning og forhåbentlig en tur rundt i byen, kører vi en smule nordpå igen, til Katzenthal. 

Denne by har vi også besøgt før, sidst i 2012 hos Bernhard. 

I 2000 og 2004 besøgte vi Meyer-Fonnéog gentager succesen i år. 

Har Riesling på Katzenthals Grand Cru, Winek-Schlossberg, der 

ligger på højre hånd, når vi kører ind i byen. Derudover har de vin 

på Grand Cru Sporen, Schoenenbourg og Kaefferkopf.  

+ spændende vine bl.a. Pinot Blanc på gamle vinstokke, fadlagret 

Pinot Noir og lieu-dit Hinterburg, den stejle mark på venstre hånd 

når vi kører ind mod Katzenthal 
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Når vi lørdag eftermiddag har handlet ind i CORA, invaderer vi enten brønden i Hunawihr til vores picnic 

eller vores egen balsal til en hyggelig 

aften. Hver medbringer en flaske eller 

to af et eller andet, man nu synes 

passer til lejligheden.  Vi er jo først på 

sommeren, så vejret kan vel kun være 

fantastisk denne aften.  

 

 

 

Turens sidste smagning er søndag formiddag hos Xavier Wymann i Ribeauvillé.  

Fandt ham interessant, da en beskrivelse 

af domainetstartede med: 

”Der er kun få producenter, der gør så stort et indtryk, som de unge 

entusiastiske og innovative små iværksættere som Jean-Luc 

Schaeringer” 

Vinkortet hos Xavier Wymann skulle være til at 

overset, da han vist kun har 9 forskellige vine, 

men deriblandt er der Grand Cru Schlossberg og 

velkendtelieu-dit marker som Hagenau, Steinacker og Trottacker.  

Smagelokalet er vist også overskueligt, han kunne ikke have mere end  

14 personer, men jeg har lovet, at nogle af os står op, hvis det var stole 

han manglede og så sagde han ok ☺ 

 

 

Efter denne sidste smagning på turen, slentrer vi lidt rundt i Ribeauvillé og får lidt frokost inden turen går 

hjem mod Danmark ca. kl 14.30. Forventet ankomst til Slagelse er mandag kl. 07.30 – 08.00 

 

GOD TUR 

 

                                                 Gewurztraminer                                                                                           Riesling          

 

 

 
 


