Persbericht

Marc Dulst ontkurkt wereldklasse uit privékelder!
Blanden, 19 juni 2014

Ter afronding van het 20 jarig jubileum feestjaar van DULST wijn met advies organiseerde Marc Dulst,
gediplomeerd wijnadviseur, een unieke degustatie met de duurste wijnen ter wereld van meer dan 15
jaar oud. Uitzonderlijk, nooit gezien, bijzonder, uniek, speciaal … zijn slechts enkele superlatieven die
deze prestigieuze wijndegustatie van niet minder dan 10 Bordeaux Grand Cru Classé wijnen
omschrijven. Naast enkele grote wijnen zoals Lafite Rotschild, Haut Brion en Lafleur Gazin ontkurkte
Marc Dulst ook een bijzondere Vino Curiosa uit zijn privékelder; Château Lafleur Pétrus van 1949.

Een unieke ervaring voor menig wijnliefhebber; zo proefde men in de eerste reeks enkele grote Merlot
wijnen uit eind jaren negentig; Château Lafleur Gazin Pomerol |1995, Château Magdelaine - 1er G.C.C. St.
Emilion G.C. |1996, Château Smith Haut Lafite Pessac |1999 en Château Haut Brion - 1er G.C.C. Pessac
Léognan |1995.
Vervolgens ontdekte men Château L'Angelus - 1er G.C.C. St. Emilion G.C. en Château d'Angludet - C.B.
Margaux van het jaar 1983; een unieke vergelijking van ‘linkeroever versus rechteroever’.
Dankzij de spectaculaire crus van Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande - G.C.C. Pauillac en
Château Pichon Longueville Baron - G.C.C. Pauillac proefde men perfectie in het glas. Bovendien liet de
Premier Grand Cru Classé Château Lafite Rotschild - 1er G.C.C. Pauillac van dezelfde jaargang 1989 de
wijnliefhebber genieten van pure wereldklasse.
Als ‘moment-supreme’ ontkurkte Marc Dulst Château Lafleur Pétrus van 1949; een bijzondere Vino
Curiosa en bovendien één van de beste crus van de Pomerol.

DULST wijn met advies kende de afgelopen twintig jaar een sterke groei. Zo onderging deze wijnhandel
onlangs een grote metamorfose en lanceerde Marc & Fabienne een nieuw belevingsconcept. In de winkel
kan u alle beschikbare wijnjaren van hun cuvees bewonderen. Meer zelfs: via het scannen van een QRcode kan je meteen alle details van elke fles te weten komen en nadien raadplegen via je smartphone. Via
een nieuwe glaspartij heb je bovendien een spectaculair zicht vanuit de winkel op de 1500 m2 grote
wijnkelder.
Naast de vernieuwde zaak, lanceerde het team van Dulst in dit 20ste jubileumjaar nog enkel andere
feestelijke activiteiten; de exclusieve wijnreis naar Bordeaux, de wijnkalender met de interactieve
applicatie Layer, de speciale editie van de herfstdegustatie met niet minder dan 20 wijndomeinen waar
het bedrijf al minstens 10 jaar of langer mee samenwerkt, enz.
Onder het motto ‘mensen een glimlach bezorgen bij het drinken van hun wijn’ werken Marc & Fabienne
en het hechte team van medewerkers samen verder aan de toekomst.
Steeds op zoek naar een glimlach …

Over DULST wijn met advies:
* Gespecialiseerd in de rechtstreekse import van Franse, Italiaanse en Spaanse wijnen
* Van de betere streekwijn tot de Grand Cru Classé
* Persoonlijk wijnadvies, zowel voor particulieren, bedrijven, horeca als verenigingen
* Strenge selectiecriteria
* Ruime wijnkelder waar minimum 80.000 flessen liggen te rijpen
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