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Geen 18, geen alcohol

BELLINGHAM
Bellingham gaat ver terug naar 1693. In dat jaar plantten de Nederlander Gerrit Janz van Vuuren en zijn vrouw,
een Franse Hugenote, de eerste 1000 wijnstokken. Bellingham ontwikkelde zich daarna tot een Zuid-Afrikaans
wijnhuis met een keur aan kwaliteitswijnen. Wijnen uit de Nieuwe Wereld, gemaakt op klassieke wijze. De huidige
Bellingham range weerspiegelt de geschiedenis van het huis. Een geschiedenis verbonden met een gouden draad
van innovatie, vindingrijkheid en een vooruitziende blik.

ONZE FILOSOFIE VAN WIJNMAKEN
Bij Bellingham gaan we bij het wijnmaken uit van zogenaamde minimale interventie. We willen een natuurlijk
product maken met zo min mogelijk ingrepen in de vinificatiekelder. Eeuwenoude methoden combineren we met
hedendaagse technische hoogstandjes om kwaliteitswijnen te maken die de druif en het terroir weerspiegelen.
Iedere fase van de productie krijgt alle tijd en aandacht. De nadruk ligt op het mondgevoel en het behoud van het
karakter van de druif en het terroir. We gaan subtiel om met het lageren op hout. De wijnen krijgen structuur en
complexiteit van de eikenhouten vaten zonder dat het druifeigen karakter erdoor wordt aangetast of overpowered.

BELLINGHAMWINES.COM

Tree Series is een range met premium blends. Hier is de som van de druiven groter dan de afzonderlijke delen. Door de
blend wint de wijn namelijk aan karakter: fris en fruitig. Deze drie blends vertegenwoordigen het goede leven onder de
bomen op het landgoed van Bellingham. Oprichter Bernard Podlashuk en zijn vrouw Fredagh hebben op het landgoed
met hun familie en vrienden genoten van dit goede leven en hun eigen prachtige wijnen.

Bellingham - Tree Series - Pear Tree White
Chenin Blanc/Viognier - WO Western Cape
Bellingham - Tree Series - Berry Bush Rosé
Pinotage - WO Western Cape
Bellingham - Tree Series - Big Oak Red
Shiraz/Cabernet Sauvignon/Malbec

bellinghamwijnen

Kwaliteitswijnen uit de Nieuwe Wereld,
gemaakt op klassieke wijze. Dit proef
je ook terug in onze nieuwste serie:
Homestead. Diepzinnige wijnen van
onze
gepassioneerde
wijnmaker
Niël Groenewald en een ode aan
de historische wijnboerderij in de
prachtige Franschhoek Vallei. Daar
waar het allemaal begon...

Bellingham - The Homestead Series
Chenin Blanc - WO Paarl

Bellingham - The Homestead Series
Sauvignon Blanc - WO Durbanville

Bellingham - The Homestead Series
Chardonnay - WO Stellenbosch

Bellingham - The Homestead Series
Pinotage - WO Stellenbosch

Bellingham - The Homestead Series
Shiraz - WO Paarl

The Bernard series is een eerbetoon aan de
vastberadenheid en non-conformistische instelling
van Bellingham’s grondlegger Bernard Podlashuk.
Zijn volhardendheid en moed hebben Bellingham
gemaakt tot wat het nu is: een huis van naam en
faam. Zijn vasthoudendheid heeft mede bijgedragen
aan de ontwikkeling van Zuid-Afrikaanse wijnen.
Deze vijf boutique wijnen zijn doordacht, met een
hedendaagse stijl en een eigen fascinerend karakter.

Bellingham - Bernard Series
Whole Bunch Roussanne- WO Coastal Region / Paarl

Bellingham - Bernard Series
Hand Picked Viognier - WO Coastal Region / Agter-Paarl

Bellingham - Bernard Series
Old Vine Chenin Blanc - WO Coastal Region / Agter-Paarl,
Durbanville, Bottelary Hills

Bellingham - Bernard Series
Bush Vine Pinotage - WO Coastal Region

Bellingham - Bernard Series
Small Barrel SMV - WO Coastal Region / Paarl

