
In het hart van beide Limburgen, 

in het pittoreske Maaslandse dorpje Aldeneik, 

vlakbij de cultuur- en terrasjesstad  Maaseik 

ligt de 7 hectaren grote wijngaard van 

Karel en Tine Henckens-Linssen. 

Op een zonovergoten zuidoosterhelling 

langs de Maas met een voor wijndruiven 

uitstekende mineraalrijke kiezel- en grindterroir 

verbouwen zij met veel passie de Pinot-wijnen. 

Reserveren:

Karel en Tine Henckens-Linssen
Hamontweg 81

B-3680 Maaseik
+32(0)89 56 41 02 

info@wijndomein-aldeneyck.be 
www.wijndomein-aldeneyck.be

PROGRAMMA

Na de ontvangst in onze sfeervolle degustatieruimte krijgt u 
een uiteenzetting over onze passie, het klimaat en de specifieke 
terroir. Aansluitend wandelt u onder deskundige en enthousiaste 
toelichting door de proefwijngaard met zijn 15 verschillende 
wijndruifrassen. Verder bezoekt u het pershuis waar de wijnoogst 
wordt verwerkt met de High-tech, volledig computergestuurde 
druivenpers, de kneuzer-ontsteler en…
Verder gaat het naar de wijnmakerij waar het vinificatieproces uit 
de doeken wordt gedaan om dan op de bovenverdieping van de 
stijlvolle gerestaureerde schuur te genieten van onze terroirwijnen 
de Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir en de Mousserende wijn 
vergezeld van een aantal kleine hapjes (kaasschijfjes, olijven en 
brood). Verder presenteren we nog een film (±10 min.) over alle 
werkzaamheden in de wijnbouw op ons wijndomein, het vinifie-
ren en het bottelen. Zo kan u van dichtbij kennis maken met de 
wijnbouw in de Maasvallei.

KOSTEN

12.00 E (incl.btw) per persoon, inbegrepen 4 proefglazen 
Aldeneyck wijn (witte, rode en mousserende wijn) met hapjes 
(kaas,olijven en brood) vanaf 15 personen (indien minder pers. een 
minimum van E 180.00 incl.btw) + E 60.00 per rondleiding/
proeverij voor de gids.

Duur van de rondleiding/proeverij: ± 2 uur (indien gewenst korter 
of langer). Als u achteraf gezellig nog wat willen praten met een 
glaasje wijn, dan kan dit natuurlijk ook.
De kostprijs van elke bijkomende fles bedraagt 16.00 E voor 
Pinot Gris en Blanc, 23.00 E voor de Pinot Gris barrique, 
Pinot Noir barrique en Pinot Brut, frisdrank 8.00 E/ fles.

Voor groepen vanaf 15 personen, uw eigen bedrijfsactiviteit op het 
domein of gewoon een leuke uitstap. (het hele jaar door, niet op 
zondag en in de maand oktober.)

Combinatie-arrangementen met Maaseiker Musea, boottochten 
op de Maas of een heerlijk fietsweekend met verblijf in een van de 
Maaslandse Hotels of B&B behoren tot de mogelijkheden.

RONDLEIDING MET WIJNDEGUSTATIE

Deze Eycker wijnen gaan 

uw zinnen strelen, 

edel beroeren en

in verrukking brengen!

Noblesse Oblige nietwaar?


