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Prijzen: 21% BTW inclusief,  

HASE - Kühling-Gillot 

Beautiful Rheinhessen (Duitsland) 
 

Een speeltuin voor twee wijnboeren!  
  

De drie wijnen “Hase” (wit, rood en rosé) zijn eigenlijk de speeltuin van Carolin 
en Oliver Spanier.  Iedere gepassioneerde wijnbouwer komt in contact met 
gelijkgestemde producenten uit andere streken en stelt zich dikwijls de vraag: 
“Wat zou die bepaalde variëteit op mijn bodem voortbrengen”?   

Dit vraagstuk intrigeerde Carolin’s vader dertig jaar terug en experimenteerde 
toen al door heel wat uitheemse variëteiten aan te plantten op de nobele bo-
dems van Bodenheim (topterroir voor Riesling).  Dit leidde ook toen al tot een 
rode originele blend van Syrah, Cabernet-Sauvignon, Merlot en Pinot-Noir.  
Vele naburige producenten uit hun streek blijven hierbij de wenkbrauwen 
fronsen, hoewel Caroline en Hans Oliver nog een stapje verder te gaan en 
voegden aan de rode Hase nog Vernatsh, Mourvèdre en Grenache-Noir toe.  
HASE Rot 2021 is daarmee helemaal afgestoft en frappant origineel bijgepo-
lijst.  Ook de witte HASE is een opzienbarende en verfrissende expressieve wijn 
geworden. Vijftien jaar terug plantte Hans Oliver en Carolin op hun beurt Sau-
vignon-Blanc aan na een bezoek aan de beste terroirs in de Loire en brengen 
hiermee letterlijk een topkwaliteit zoals de meest levendige Sancerre of Pouilly
-Fumé waar je vlot 20 € voor neertelt.   

Prijs per fles 12.85 € 

Prijs /fles/karton 11.70 € 

⚫ HASE Rosé 2021 

 
Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot-Noir, Syrah.  

 

Vlot drinkend, charmerend en ook wel zeer opvallend door finesse. 
Deze rosé is subtiel, maar bovenal verfijnd. 
Lichte structuur. Accent van kersenpit, cassis.  

⚫ HASE Blanc 2021 

 
100% Sauvignon Blanc. Inox 

 

Een vurige Sauvignon. Fijn en fris aromatisch met speelse citrusaccenten (pompelmoes, 
limoenzeste).  Lentearoma's als vlierbloesem, en jonge speelse kruiden.   Het is cliché te 
stellen dat dit een absoluut mooie Sancerre zou zijn, maar dan wel ééntje uit Bodenheim.  

⚫ HASE Rot 2021 

 
Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot-Noir (ieder +/- 22%), 3 diverse variëteiten. 

 

Een speelse en unieke blend van zeven variëteiten.  Vlot drinkend, niet zomaar een drink-
wijntje, maar origineel en vooral verfijnd.  Fruit gedreven rode wijn met krokant fruit.  
Mooie frisse zuren, elegant rood fruit en heel erg zomers.  


