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Donderdag 29 mei 2014 
Maaseik - Luik - Wittlich waar we een middagmaal geserveerd krijgen, gevolgd door een 

wijnproeverij van 6 wijnen van het wijnhuis Zender-Göhlen uit Wittlich. 

 

 
 

De reis werd omstreeks 15u verder gezet naar Molsheim, waar we verwacht werden bij het 
gerenommeerde wijnhuis Robert Klingenfus.  Een rondgang op het domein, gevolgd door 

een proeverij van maar liefst 11 wijnen, nu en dan onderbroken door een aanvullend 
hapje. Schitterende opzet met meer dan voortreffelijke wijnen. 
 

 
 

 
 



Dan ging het naar het centrum van Molsheim waar we bij restaurant La Metzig 1525 een 
avondmaal met streekgerechten geserveerd kregen, vergezeld van de wijnen van Robert 

Klingenfus. 
 

 
De streek van de Bugatti autofabriek… 

 

Het werd dan stilaan tijd om verder te reizen naar Colmar, waar we werden ondergebracht 
in hotel Mercure in het centrum van Colmart.  Een korte wandeling in het stadscentrum na 

het inchecken en dan naar bed... 
 
Vrijdag 30 mei 2014 

Ontbijt in het hotel, in de voormiddag gevolgd door een geleide wandeling in het centrum 
onder leiding van Relind. 

 

 



Vervolgens naar onze bekende stek : Ferme-Auberge Wassmatt waar we eens te meer 
werden vergast op een klassieke Elzasser maaltijd ! 

In de vroege namiddag ging het dan verder naar Riquewihr waar een proeverij op het 
programma stond bij de grote speler wijnhuis Dopff “Au Moulin”. Onze gids liet ons niet 
alleen het klassieke “touristengamma” proeven, maar ze haalde ook nog diverse ‘betere’ 

wijnen uit de kelder. Het ganse gamma kon ons echter weinig bekoren, een enkele wijn 
niet te na gesproken! 

Tijdens een uurtje vrij in Riquewihr kon iedereen kennis maken met dit sympathieke stadje 
dat door de touristen overspoeld wordt. 
Terug naar Colmart waar we ons even konden opfrissen om dan af te zakken naar “Maison 

des Tètes”, een super brasserie met uitstekende keuken. Hier volgde dan de ‘gala-avond’, 
een klassieker op al onze reizen.  

 
Zaterdag 31 mei 2014 
Ontbijt in het hotel en dan een rondrit langs de befaamde “Weinstrasse” richting Otrot. Dit 

dorpje, bekend om zijn speciale rode wijn (Pinot Noir) leek ons een waardige afsluiter. 
Eerst het middagmaal bij het restaurant l’Ami Fritz, een klasse restaurant/hotel, zeker een 

bezoek waard. Daarna bij de broer van de hotelier een zeer geslaagde proeverij waarbij 
Paul ons nog vergastte op de befaamde rode Otrot-wijn. Deze sublieme pinot noir is 
werkelijk een juweeltje... Dat bleek ook uit de aankoop door vele leden van onze groep! 

 
Op de rit naar huis werd in de bus nog menig flesje gekraakt.  Met een korte tussenstop 

aan de Luxemburgse grens was ook deze uitstap weer verleden tijd. We mochten 
terugblikken op een zeen mooie, leerzame en vooral “lekkere” reis. Op naar de volgende 
in... 

 
Verslag: John Golsteyn  

 


