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Culinair
Bij de raskeuze is gekeken naar optimale
combinatie met streekproducten. Zo is de witte
Solaris heerlijk in combinatie met asperges en
passen de rode wijnen uitstekend bij het MiddenLimburgse Livarvlees. Ook zijn het heerlijke
zomerwijnen voor op het terras.

Kwaliteit

Excursies

Samenwerking

Ook verzorgen Jos en Nicole van mei t/m oktober
groepsexcursies in wijngaard de Deelgaarderberg,
eventueel gevolgd door een kijkje in hun
wijnkelder en een proeverij met hapjes.
Desgewenst verzorgen ze ook presentaties en
proeverijen op locatie. Voor meer informatie:
www.wijngaarddedeelgaarderberg.nl of
0475-302148 / 06-54232732.

Naast druiven uit hun eigen wijngaard
produceren ze ook wijn uit twee wijngaarden
die ze in samenwerking hebben gealiseerd:
wijngaard de Petrusberg in St. Odiliënberg en
wijngaard Heerlickheit Montfort in de kasteeltuin
van kasteel Montfort. Deze fietsroute verbindt de
drie wijngaarden.

Jos en Nicole streven naar hoge kwaliteit van
hun wijnen. Daarbij komt de landbouwkundige
achtergrond Jos, onderzoeker bij Wageningen
Universiteit, goed van pas, aangevuld met
cursussen over wijnbouw en vinificatie. Ieder jaar
voegen Jos en Nicole enkele rijen met wijnstokken
toe aan de Deelgaarderberg.
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Vinotheek
Naast een eigen wijnkelder beschikken Jos en
Nicole aan de Diergaarderstraat West 4 in
Maria-Hoop over een vinotheek en proeflokaal.
De vinotheek is geopend op vrijdag van 16.00 tot
19.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Daarnaast verkopen ze hun wijnen ook op afspraak.

