
Niet alleen wij mensen moeten momenteel met vele beperkingen in een lockdown leven, totdat wij 
hopelijk in de komende maanden beetje bij beetje weer van meer vrijheden kunnen genieten. Ook het 
weer heeft de natuur de afgelopen weken een soort van lockdown opgelegd. Door de koude 
temperaturen van de afgelopen tijd heeft het uitlopen van de wijnstokken vertraging opgelopen. 
Des te meer kijken wij vol verwachting uit naar de eerste warme zomerdagen en een geweldig wijnjaar.
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De eerste wijnen uit 2020 zitten in de fles!

De nieuwe jaargang heeft genoten van de rust in de 
koele wintermaanden en zich tot markante,   
volwaardige wijnen ontwikkeld.
Van de zachte Burgunder en de zeer fruitige 
Sauvignon Blanc en Rosé tot de minerale Riesling, er 
is de komende zomermaanden voor elk wat wils. 
De frisse wijnen vullen nu geleidelijk ons 
wijnassortiment weer aan.

Beste wijnvrienden,

Nog is het zeer rustig hier bij ons aan de Moezel.
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Het wordt een kleurrijke zomer

"Wij blijven thuis" is helaas nog steeds het motto. De aangenaamste manier om dit te doen is natuurlijk 
met een glas wijn in de hand op het balkon of in de tuin. 

Dit voorjaar kunnen wij de wijn helaas niet persoonlijk naar België en Nederland leveren. Graag sturen wij 
U de wijn per DHL direct naar huis. Dit is mogelijk in dozen voor 6, 12 of 18 flessen. Per doos van 6 of 12 
flessen liggen de verzendkosten bij 16,90 €. Voor bestellingen van 18 flessen, die tot 15 mei bij ons 
binnenkomen, geven wij een korting op de verzendkosten en betaald U slechts 8,00 € per doos. 

Wij verheugen ons erop van U te horen!

Hartelijke groeten uit Kröv van familie Junglen

Thuis blijven - Thuis genieten

Ons vakantieverblijf "Weinquartier" mogen wij op 
grond van de huidige situatie helaas nog niet 
openen. De wintermaanden hebben wij, zoals 
gewoonlijk, voor de een of andere renovatie en 
verfraaiing benut.

We kijken er al naar uit om U binnenkort weer als 
onze gasten te mogen verwelkomen. 
Zodra bekend is wanneer en hoe dit weer mogelijk 
zal zijn, zullen wij U op onze, eveneens vernieuwde, 
website informeren.

Moezelvakantie in het "Weinquartier"

Begin april hebben wij de bodem tussen de 
wijnstokken losgemaakt en soortenrijke 
beplantingen ingezaaid. Nu hopen wij op mooie 
kleuren en veel leven in onze wijngaarden.

Op deze manier willen wij een kleine bijdrage aan 
de bescherming van insecten leveren en tevens 
het humusgehalte en de vitaliteit van de 
wijngaarden verhogen.

Folgen Sie uns auf:


