Château
In ‘t Kort

Château Dalhem
wordt geschonken in betere restaurants tussen
Liège, Maastricht en Aachen

Dalhem
Ecologische wijnen

Omsloten door bossen en houtwallen ligt op
de Thier des Vignes de historische wijngaard
van Château Dalhem.
De oudste schriftelijke bron, uit 1393,
beschrijft dit eigendom van de Graaf van
Dalhem.
Onze
middeleeuwse
voorgangers hadden ook wijngaarden in het Duitse
Ahrtal, nu nog steeds beroemd om zijn rode
wijnen.
De Thier des Vignes is een ecologisch paradijs.
Beheerd als een half-natuurlijk ecosysteem zijn
de robuuste wijnstokken hier te gast tussen
hondsroos en wilde peen, wijngaardslak en
hazelworm, buizerd en das.
In de wijnkelder aan de Place de la Rose
worden de druiven zorgvuldig en op natuurlijke
wijze tot karaktervolle wijnen verwerkt.

Voor rondleidingen of wijnproeverijen
kunt u contact opnemen met de
wijngaardenier:
Bart Nyssen
Rue Général Thys 30
4607 Dalhem
Telefoon: 0485-088660
www.dalhem.eu
vin@dalhem.eu

met een zachte voetafdruk
op een historische locatie
www.dalhem.eu

Ecologische wijn

met een zachte voetafdruk

Een andere aanpak

1393

Deze natuurvriendelijke benadering van
wijngaard en wijn is mogelijk door de keuze voor
een extensief teeltsysteem in combinatie met
robuuste wijnstokken, geselecteerd op klimaat,
bodem en resistentie tegen schimmelziektes.

De Dalhemse burcht kijkt recht op onze
wijngaard. De wijnkelder ligt in een oude
patriciërswoning in de oude bovenstad
tegenover de burcht.

Streekwijn

Neûr Péry

Natuurwijn
Onze wijnstokken groeien in volle harmonie met
kruiden, insecten, schimmels, hazelwormen,
vossen, dassen, reeën, torenvalkjes, buizerds,
sperwers, haviken en alle andere mogelijke
bezoekers van het overgangsgebied tussen bos en
grasland.

De zeldzame druivenrassen, de Dalhemse
leisteen en de zuidhelling van het Berwijndal
leveren een unieke wijn.
De korte afstand tussen wijngaard, wijnkelder en
restaurant voorkomt onnodige belasting van het
milieu.
Château Dalhem drinken is onbezorgd genieten.

In de wijnkelder wordt op traditionele wijze
gevinifieerd. De artisanale werkwijze stelt ons in
de gelegenheid het beste uit iedere druivensoort
te halen. De wijnen van Château Dalhem staan
dan ook bekend om hun eigen, iets eigenzinnig,
karakter en herkenbare geur en smaak.
Om hergisting op de fles te voorkomen wordt
een minimale hoeveelheid sulfiet toegevoegd.

op een historische locatie

Cabernet Jura

In 1393 maakt Jehan Sack de Wyck de
rekening van de wijngaard op. Opvallend is dat
aankopen en lonen in Akense Marken
verrekend worden terwijl de verkoop in
Hollandse Guldens plaatsvindt:
Des prouffiz de la vingne de monsingneur a Dalem de
laquelle on at cueilli cest an xx aumes de vin qui ont esté
vendu chascune aume pour ij florins de Hollande fait xl
florins et valent a iij m. iiij s. la pièce
cxxiii m. iiij s.
A maistre Thomas le vingneron pour faire la vingne de
Dolheim de tous ouvraiges et de toutes les saisons a icelle
appartenans except la vandange, tout en tasche pour
iiixxj m. ij s.
Item pour essaraz de bois pour ficher en ladite vingne pour
icelle loier et mettre a point
xii m. vj s.
Item pour le salaire de viij ouvriers qui vandangeoient la
vingne de Dalem et aiderent a faire le vin ainsi quil
appartient, chacun ouvroet iiij jours pour ce pour un chacun
pour jour iiij s. monnoie d'Aix montent les iiij journees
dessusdictes
x marcs viij s.

Jehan Sack de Wyck, 1393; Rekenkamer, reg. n° 5725, in
de Archieven van het Koninkrijk, Brussel.

