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Wijngoed Alauda 

      
 

Alauda is het Latijns voor Leeuwerik, het gehucht van Aldeneik waar we “Aan den Leuwerk” onze 

thuishaven hebben. 

We maken 6 soorten wijn van de oogst van onze wijngaarden in Aldeneik-Maaseik, Leut en Meeswijk-

Maasmechelen en Ophoven-Kinrooi. 

 

Naast de meer dan 30 jaar oude stokken in Aldeneik werden in 2015 de andere wijngaarden aangeplant. 

Totaal nu 1.000 wijnstokken met een kwalitatief potentieel van 750 liter of 2.000 flesjes van 37,5 cl..  

De opbrengst bedroeg in 2020: 211 liter of 562 flesjes, in 2021: 384 liter of 848 flesjes en in 2022:  

453 liter of 1.208 flesjes. 

 

 
 

Daarnaast maken we nog een Kruidengin, Bessenlikeur, Kruidenelixir en een brandewijn: Aldeneiker 

Goud. Los van het feit dat ze lekker zijn is het ook als financieel risicospreiding bedacht in het geval van 

een minder goede wijnoogst. 



Omwille van marketing worden alle wijnen gebotteld in flesjes van 37,5 cl.. 

Dat is wel wat meer werk qua bottelen maar het spreekt vooral een doelgroep aan van alleenstaanden 

en/of koppels die op een avond of weekend wel een mousserende, witte èn rode wijn willen nuttigen 

zonder dat de overschot van de 75cl.-flessen voor enkele dagen op de schouw belandt… . 

Daarnaast is het een handig formaat om een gevariëerde cadeaumand samen te stellen voor een 

democratische prijs. De wijnen worden in de handel (Carrefour Maaseik en Kuva Ophoven) verkocht aan 

€7/fles, ongeacht welk type wijn.  

         
 

De druiven worden met de hand geplukt, visueel gecheckt en ontdaan van onrijpe of gekneusde druiven, 

onzuiverheden en insecten. 

De wijnen worden niet gefilterd: geuren en smaken willen we natuurlijk mogelijk houden.  

Daardoor kunnen sommige wat minder helder zijn en/of hebben ze nog wat bezinksel op de bodem. 

 

Onze wijnen bevatten een minimum aan sulfiet en zijn na het bottelen nog een goed jaar houdbaar.  

Behalve de rode wijn, de Dornfelder Barrique, die rijpt nog met de jaren. 

 



 

 
 

We kozen voor druivenrassen die niet door mijn grote collega’s in Aldeneik en Dilsen-Stokkem werden 

aangeplant. Tevens hebben we hybride soorten / PIWI’s aangeplant. Kruisingen die resistent(er) zijn 

tegen schimmels en derhalve niet of toch minder gesproeid moeten worden.  

Onze mousserende wijnen worden gemaakt volgens de aloude méthode traditionnelle, zoals deze in de 

Champagnestreek wordt toegepast. Wij laten de flessen 10 maanden ‘sur latte’ gisten en rijpen op de 

fles.  

We spreken van Maasparel ® maar we mogen deze naam (vooralsnog) niet op etiket vermelden omdat 

er naar een geografisch element verwezen wordt en daarvoor moet je erkend zijn (cfr. BOB). 

De druk wordt om veiligheidsredenen lager gehouden, tot ca. 3,5 à 4 Bar i.p.v. de gebruikelijke 5 à 6 Bar 

wat overeenkomt van de druk in 2 à 3 autobanden. 

Voordeel: geen opgeblazen gevoel om de maaltijd aan te vatten. 

Nadeel: de druk in de fles is te laag om een traditionele geperste kurk eruit te laten ontsnappen.  

Wij gebruiken daarom een plastic afsluiting.   

Voordeel: nooit gekurkt en je kan de stop na het eerste glas weer gebruiken om de fles af te sluiten. 

 



 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

De Maasparel brut.  
Een droge (klein zoetje in de afdronk) monocépage 

van Auxerrois, een druivensoort die in het 

Groothertogdom Luxemburg populair is. 11,5 % vol. 

Alc. 

In de neus: mineraal, groene appel, peer en perzik. 

 

 

 

 

 

De Maasparel Rosé 

Gemaakt van diezelfde Auxerrois-druiven 

maar na het afschieten verrijkt met een 

scheutje Dornfelder en Alauda Bessenlikeur, 

gemaakt van biologische geteelde aalbessen en 

frambozen. 11,5 % vol. Alc. 

Voor wie de geur van de bessenlikeur 

(framboos-aalbes) iets te sterk op de voorgrond 

zit raden we aan om de bessenlikeur zelf naar 

eigen smaak toe te voegen aan de Maasparel 

Brut. 

                                                                                                       



De stille wijnen 

                                                                                                                                                              

                                                                                                            

 

 

 

De droge witte 
 

Een 50/50 duocépage van Sauvignon blanc en Johanniter, wat 

op zijn beurt een kruising is van Riesling en Pinot Gris. In de 

neus rijk aan mineralen, kruisbes, petrol, citrus, etherisch, 

banaan, buxus, gras, geroosterd brood, vuursteen, agrum en 

brioche. 

Als terras-  en/of maaltijdwijn (visgerechten) te genieten, 

gekoeld op ca. 8°C . 

Restsuiker: 2g/l      zuurtegraad: 8 g/l      11,5% vol. Alc. 

 

De fruitige Ouweneik ® 

 

Gemaakt van het druivenras Phoenix; onze oudste 

(“ouwe”) wijnstokken van Aldeneik,  

tot meer dan 30 jaar oud, met de wortels meer dan 10 meter 

diep in de kiezel en gelagerd op medium toasted Franse 

eik-schilfers. 

Onze thuishaven Aldeneik wordt in het Maaslands 

uitgesproken als Auweneik .  

 

Een stevige, complexe, mooi uitgebalanceerde terras-, 

maaltijd-, of avondwijn  

met in de neus vanilletoetsen en citrus.  

Geschikt bij Aziatische keuken, schimmelkazen, zuurkool, 

foie gras, oesters fine champagne, aardbei, munt en zwarte 

chocolade. 

Restsuiker: 10 g/l      zuurtegraad: 8 g/l      11,5% vol. Alc. 



 
 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

De rode wijn: de Dornfelder Barrique 

 

Dornfelder is een typisch Duits druivenras. Het zijn enorme 

trossen. Vaak tot 25 cm lang! 

Deze wijn laten we eerst 10 dagen gisten op de schil in inox-

vaten.  

Dan gaat ie na het persen met de hand nog eens 6 maanden rijpen 

op inox en volgt een korte lagering op heavy toasted American 

oak-schilfers.  

Hoewel het een droge wijn is komt hij toch rond binnen. Hij 

heeft edele tannines en een lange afdronk. 

In de neus: rijpe rode vruchten (zoals kersen), peper, kruidig, wat 

leder, chocolade en een lichte vanilletoets. 

Restsuiker: 2 g/l      zuurtegraad: 7 g/l      12,5% vol. Alc. 

 

 

 

 

 

De zoete aperitief- en/of dessertwijn 

 

Een 50/50 duocépage van Gewürztraminer en Muscaris. 

In de neus abrikoos, etherisch, banaan en lychée en dat in combinatie 

met het kruidige van de Gewürztarminer en typische geur van de 

Muskaat-druif. 

Door de hoge zuurtegraad is het geen ‘plakkerige’ zoete wijn die zich 

uitstekend laat combineren met foie gras. 

Restsuiker: 95 g/l (SG 1038)     zuurtegraad: 7,5 g/l      15% vol. Alc. 

 

 



Niet op de proeverij: Kruidengin, Bessenlikeur, Kruidenelixir en een brandewijn: Aldeneiker Goud. 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sedert het najaar van 2016 verkregen we onze vergunning voor 

het maken van sterke dranken. We werken met verse producten 

uit onze tuinen en wijngaarden. 

 

Bessenlikeur: 30% alc., gemaakt  van biologisch gekweekte 

aalbessen en frambozen. Serveren tussen -15°C en +50°C. 

€19,50/50cl 

  

Kruidenelixir: 30% alc., gemaakt van tijm, rozemarijn, salie, 

citroenmelisse, kandijsuiker en wat nootmuskaat, kruidnagel en 

kaneel. 

Serveren tussen -15°C en +15°C. €19,50/50cl 

 

Kruidengin: 38% alc., op basis van jeneverbessen, 

citroenmelisse, rozemarijn, tijm en marjolein. Bij voorkeur 

mengen met Fever-Tree Meditteranean 1/3 tot 1/1. €29,50/50cl 

 

Aldeneiker Goud: 45% alc., op basis van de druivenschillen uit 

onze wijngaarden. Een beetje gezoet met artisanaal gemaakte 

honing van de wijngaard in Leut. Kort gerijpt op heavy toasted 

American Oak-chips en minstens 6 jaren gelagerd op Franse 

eiken vaten. 

Houdt het midden tussen Asbach Uralt en een Cognac. 

€29,50/50cl 

 

 


