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Romantische Picknick in de Wijngaard - genieten in het
Montferland

Romantische picknick op de Wijngaard
Romantiek op de Wijngaard! Hoe leuk, lekker samen picknicken tussen de wijnranken. Plop een flesje open geniet van een heerlijke
picknick en bovenal van het goede gezelschap. Het Wijngoed is gelegen in Gendringen op het randje van de Achterhoek en het Montferland.
Ongedwongen genieten op een prachtige locatie.

De prachtige wijngaarden
Op 4 hectare Achterhoekse bodem zijn 2 wijngaarden aangelegd in de heuvels van het Montferland en op boerenland in het buurtschap de
Wals bij Genderingen. Maar liefst 14.000 wijnstokken zorgen voor de productie van rode, witte en rosé-wijnen van hoge kwaliteit.
In 2004 is het wijngoed gestart met de aanplant van nieuwe rassen, die zorgen voor wijnen van hoge kwaliteit. Wijnboer Leon Masselink en
zijn vrouw Magda hebben in de loop der jaren het wijngoed uitgebreid met professionele wijnmakerij, wijnkelders en een wijnhuis. De wijnen
zijn bekroond met Nationale en Internationale prijzen (o.a. gouden medailles in Berlijn en Wenen).

Een bijzonder romantisch uitje
Lekker picknicken tussen de druivenstokken op een dekentje of bankje en genieten van een goed gevulde picknickmand met daarbij een
heerlijke fles wijn van het wijngoed zelf? Dat kan op mooie dagen tussen 12.00 en 18.00 uur in de wijngaarden van ons landgoed in
Gendringen.
Vanuit het wijnhuis reiken we de bezoekers een picknickmand aan. U kunt zelf een prachtige plek uitzoeken tussen de wijnranken of op de
naastgelegen weide bij de kikkerpoel. Een unieke belevenis!

Bij deze Romantische Picknick op een Wijngaard is inbegrepen:
Een heerlijke fles wijn van eigen landgoed
Goed gevulde picknick mand voor 2 personen
Unieke locatie waarbij u zelf u picknick plekje mag uitzoeken

Prijs: € 35,00 voor 2 personen.
De prijs van deze Romantische picknick op een wijgaard is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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