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Nog één maand te gaan en dan zitten we alweer in het jaar 2016.

Hoog tijd voor een korte terugblik op 2015 en vooral het zenden van een hartelijk dank aan alle gasten die dit
jaar één of meer nachten bij ons hebben doorgebracht.
We hebben in 2015 veel nieuwe gasten mogen begroeten, maar we vinden het fijn dat we ook veel gasten 
mochten begroeten die onze Alte Weinstube inmiddels kennen en toch weer een reisje naar ons ondernomen 
hebben. Natuurlijk is er genoeg te doen en te zien bij ons in de omgeving om meer dan één reisje richting de 
Moezel te ondernemen, maar bedankt voor het kiezen van ons onderkomen om het Moezelgebied te genieten.

Voor 2016 kunnen we weer wat nieuwe highlights aan het aanbod van activiteiten melden.

Hangbrug.
Zo is er op 3 oktober ongeveer 15 km. bij ons vandaan in Mörsdorf 
een hangbrug geopend. Deze brug is 360 meter lang en hangt
ca. 100 meter boven een dal. Het is de langste hangbrug van Europa. 
www.Hängeseilbrücke.de.  De brug is aangelegd om het 
wandelnetwerk uit te breiden in de Hunsrück. Een bezoekje aan de 
brug is echt de moeite waard.

Romantische tocht met paard.
En wat te denken van een romantische tocht met paard en koets door 
het Moezellandschap. De tocht gaat door de wijnbergen, over de 

hogere vlaktes van de Eiffel 
en natuurlijk langs de 
Moezel. Je kunt kiezen 
tussen een halfdaagse tocht, 
maar ook voor een dagtocht 
die de hele dag in beslag neemt, incl. goede lunch. En als het weer 
het toelaat is een picknick natuurlijk fantastisch. De tocht begint in 
Cochem. Indien gewenst kunnen we u natuurlijk graag brengen naar 
en ophalen van het beginpunt van de tocht. Tijdig reserveren is wel 
noodzakelijk.
Zie ook www.moselkutscher.de 

In 2016 blijft de barbecue op zaterdagavond een vaste activiteit, als het weer het natuurlijk toelaat, maar als u 
op een andere avond met meer personen (minimaal 10 personen) een barbecue op ons terras wel ziet zitten, 
dan is dat altijd mogelijk. We horen dit graag enkele dagen vantevoren. We hebben inmiddels wat meubelen 
vernieuwd op het terras, dus er is ruimte voor meer dan 30 personen.

Al gehoord van onze Winzerplatte?
De Winzerplatte bestaat uit een selectie van kazen, worst, schinken, 
brood en bijlagen. Vaak wordt dit gecombineerd met een 

wijnproeverij in onze wijnkelder, maar 
het is heel goed mogelijk om alleen 
van de Winzerplatte te genieten.
Geef ons 1 dag van tevoren aan of u 
deze wilt gebruiken op een namiddag 
of avond, en we regelen het.

Wijnkaart.
Op dit moment zijn we druk bezig om 
onze wijnkaart aan te passen, of beter 
gezegd, uit te breiden. We bieden op dit moment al goede wijnen aan van 
verschillende gebieden aan de Moezel, maar uit de 4.000 Winzer die er aan de 
Moezel zijn, zijn er echt nog wel meer goede te kiezen. Natuurlijk willen we de 
kaart overzichtelijk houden, maar het is een uitdaging om de kaart te blijven 
optimaliseren.

En wat muziek betreft: ook dat is een speerpunt van ons. Tijdens de afgelopen kerstmarkt hebben we voor de 
eerste keer een muzikale avond georganiseerd waarbij een Nederlands trio prachtige muziek ten beste gaf in 
onze Weinstube. In juni 2016 wordt een pleinfeest georganiseerd op de marktplaats in Karden en we hebben 
er zin in om nog meer muzikale evenementjes te gaan organiseren. Via onze website houden we iedereen op 
de hoogte.

Rest ons alleen om u allen een fijne kerst toe te wensen, een goede rutsch naar 2016 en hopelijk kunnen wij u 
in de toekomst nog eens verwelkomen bij ons.
Een hartelijke groet vanaf de altijd mooie Moezel.

Thea en Cees
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