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GOUDRIAANSE WIJN

1E ZATERDAG VAN JUNI
Jaarlijks staan wij op de “hobby-en tuindag” in
Goudriaan.

1E ZATERDAG VAN SEPTEMBER
Opendag met:
- Proeverij van onze diverse wijnen
- Bezichtiging en uitleg van wijn maken
		 in de wijnmakerij
- Rondleiding in de wijngaard

APRIL T/M OKTOBER
In deze periode geven wij rondleidingen op afspraak
van maandag t/m zaterdag. Duur rondleiding
1 à 1.5 uur met:
- Proeverij van onze diverse wijnen
- Bezichtiging en uitleg van wijn maken
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		 in de wijnmakerij
- Rondleiding in de wijngaard

Wijnhouder Bas Kon
Zuidzijde 85A
2977 XC Goudriaan
T 0183 - 58 21 70
M 06 - 45 41 24 55
E bas.kon@planet.nl
Kijk voor meer informatie op onze website
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Over ons
De wijngaard ligt in Goudriaan. Een prachtige
streek in de Alblasserwaard. In 2003 zijn de eerste

Onze druiven

stokken aangeplant. Daarna zijn er verschillende
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nieuwe rassen (speciaal ontwikkeld voor Nederland)
Zowel de teelt als de vinificatie voeren wij volledig

aangeplant zoals Cabernet en Riesling wijnen.

in eigen beheer uit. Druiven worden verwerkt in de
De Alblasserwaard is een streek waar de

wijnmakerij. Rijping van de wijn vindt plaats in de

druivenplant uitstekend gedijt. Onze wijnen zijn

kelder onder het huis. Hier is de temperatuur zowel

hiervan het beste bewijs. Met liefde, zorg en

‘s zomers als ‘s winters constant. Ook de botteling

vakmanschap streven wij ieder jaar weer naar

gebeurt op locatie.

een optimaal resultaat.
Onze wijnen zijn te koop op de wijngaard zelf.
Daarnaast zijn de wijnen te koop bij een aantal

EN DAT PROEFT U….

landwinkels en winkels die steekproducten verkopen
in de omgeving.

Op de wijngaard verbouwen wij schimmelresistente
druivenrassen (onbespoten) zoals:

RODE WIJNEN:
Cabernet Cantor kruidig merlot karakter
Cabernet Cortis

Krachtige wijn met zachte smaak

Cabernet Jura

Goede smaak

WITTE WIJNEN:
Solaris

Smaak is vol en warm

Johanniter

Fruitige wijn, riesling smaak

Siegerrebe

Volle smaak,zoet en kruidig.

En een beperkte aantal rose wijnen.

Kijk voor meer informatie op onze website
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