Wijnreis en Spijs 2020
Een hele dag ondergedompeld worden met Limburgse wijnen en heerlijke streekspijzen, wie
droomt daar niet van?
Deze droom wordt werkelijkheid. In 2020 organiseren Wijnrestaurant Mes Amis Maastricht
en Vinteur iedere maand een wijnreis in combinatie met een verfijnde lunch of diner. Dit is
de voorlopige agenda of klik hier voor het overzicht in pdf:
•
•
•
•
•
•

Op zaterdag 2 mei bezoeken we de wijndomeinen van Voerstreek, De Planck,
Noorbeek en de jongste wijngaard van Zuid-Limburg.
Op zaterdag 6 juni reizen we af naar Steenberg Epen, St Martinus Vijlen en Holset
Zaterdag 27 juni bezoeken we het noordelijke deel van BOB Mergelland: Sunset Hills,
Overst Voerendaal, Fromberg en Kruisboom in Klimmen.
Op zaterdag 25 juli is het de beurt aan BOB Maasvallei, alwaar we Montfort, Thorn,
Aldeneijck en Thilesna in België aandoen.
De eigen streek rondom Maastricht staat op zaterdag 22 augustus
gepland: Raarberg, Wijngaardsberg, Apostelhoeve en Hoeve Nekum
De wijngaarden van Luik (Vins de Liège) worden bezocht op zaterdag 5 september.

Naast één rondleiding met proeverij, zullen we onderweg op enkele plekken stoppen bij
een wijngaard. Bij één van de gaarden proeven nog wijn en ondertussen vertelt Maurice
van alles en meer over de Limburgse wijncultuur. De kosten van zo’n wijnreis zijn € 65 ,p.p. De wijnreis kan vooraf worden gegaan door een 2-gangen lunch incl. tafelwater, 1
glas Limburgse wijn en koffie na voor €45,- p.p. bij Wijnrestaurant Mes Amis. De start- en
eindplaats is Maastricht (locatie is mede afhankelijk van het gebruik van de lunch en
wijnregio die bezocht wordt. In de bevestiging van de reservering volgt de exacte locatie).
Het vertrek van de reizen zal om 13.30 uur zijn. Retourtijd zal tussen 17.30 en 18.30 uur zijn
op dezelfde plek als het vertrek.
•

Op zondag 27 september wordt er van 12.00 tot 13.30 uur eerst geluncht bij Mes
Amis en daarna bezoeken we per bus het Wahlwiller wijnfeest. Daar kan er ook
naar hartenlust gewandeld worden op de ‘Route des Vins’ alwaar allerlei
wijngaarden bezocht kunnen worden. Om 18.00 uur vertrekt de bus weer terug
naar Maastricht. Kosten van deze busreis is € 25,- p.p. en de lunch is €45,- p.p.

