A családi
borászatot
a ’80-as évek végén az apa, Gere
Tamás indította el, aki a villányi ötök
tagjaként az elsők közt vágott bele a
kereskedelmi borkészítésbe, mellyel
segített megalapozni Villány
jelenlegi hírnevét.
Tamás fia, Zsolt a 2000-es évek elején vette át a borászat irányítását,
azóta az Ő keze nyomát dicsérik a
szebbnél szebb tételek. Zsolt mára
már jól felismerhető stílusban
készíti borait.
Az elegancia, a részletgazdagság mellett a lendületesség és a fiatalosság is
fontos szerepet játszik egy-egy
bor megalkotásánál.
Zsolt testvére, Viktória a Villány központjában található borház és panzió
vezetőjeként a vendégek kényelméről
és jó hangulatáról gondoskodik.

A
hagyományos
és nemzetközi
fajták
egyaránt jelen vannak a mintegy
35 hektár területű birtokon, melyet mára a fenntarthatóság és természetesség jegyében ökológiai
gazdálkodással művelünk. Az ültetvények a Villányi Borvidék legjobb
adottságú dűlőiben helyezkednek el.
A területen egyaránt megtalálhatóak
a kisebb mennyiségben termesztett
fehérbor fajták és Villány legfontosabb hagyományos és nemzetközi
kékszőlő fajtái is.
A legnagyobb hangsúlyt mégis az
őshonos fajták kapják (Hárslevelű,
Kadarka), valamint a Villány zászlósborává avanzsált Cabernet Franc.

Termékpalettánkban
egyaránt
megtalálhatóak
a
fehér, rosé és
vörösborok.
Éves termelésünk 300 – 350 ezer palack közé tehető. Boraink 2006 óta az
egész borvidékre kiterjedő eredetvédelmi rendszer keretében kerülnek forgalomba ( DHC Villány ).
A termelés nagyjából 80 % - át az alapsorozat ( DHC Classicus) borai adják,
míg a válogatás sorozat borai (DHC
Premium ) csak néhány ezres
tételben készülnek.
Munkánk során mindenekelőtt a terroir jegyek megőrzését tartjuk szem
előtt a tradicionális borkészítéssel
karöltve. Különösen fontos célkitűzés
borászatunk számára a magyar fajták
megőrzésének és népszerűsítésének
kérdése is. Célunk mindenekelőtt palackba zárni Villány egyedi adottságait
és hangulatát.

Fiatalosság és
lendület
A pincészet szortimentjében megjelent új, a fiatalos fogyasztói réteget
megcélzó borcsaládot egyszerűen az
alkotó, Gere Zsolt nevével láttuk el.
A vidám címkecsalád és a mögöttük
rejlő izgalmas stílus olyan tételeket
mutatnak be a nagyközönségnek,
amik csak kis mennyiségben készülnek vagy stílusukban kissé eltérnek
az eddig megszokott boroktól.
lyen például a könnyed, lendületes és
illatos Muscat Ottonel vagy a néhány
száz palackot rejtő dűlőszelektált
Kékfrankos a Kopár-dűlőből.
Ebben a sorozatban kapott helyet Villány új közösségi bora, az Y generációt megcélzó, Portugieseren
alapuló RedY is.

Tradíció és
sokszínűség
A hagyományos, klasszikus címke
mögött a már jól ismert, szinte minden évben elkészített, DHC Classicus boraink találhatóak.
Olyan borokat álmodtunk és készítünk ebbe a sorozatba, amelyek a
hangulat kiváló kísérői a hétköznapokban és az ünnepi asztalnál is.
A nagyobb mennyiségben készülő reduktív fehér és rosé mellett, a
könnyed Portugiesertől, egészen a
nagyhordós érlelésű, gyümölcsös
vörösborokig mindenki megtalálja
kedvencét. Legyen szó egy könnyed
szabadban borozásról vagy akár egy
ünnepi vacsoráról.

Elegancia és
kifinomultság
Ez a két tulajdonság, amely minden
válogatás borunkat jellemez. A prémium kategória minden egyes tagjánál
a kifinomultságé és részletgazdagságé a főszerep. A kizárólag kiemelkedő évjáratokban elkészült tételek
mind-mind magukban hordozzák a
fajta- és a terroár jegyeit. Az elegancia megtartása érdekében a kíméletes feldolgozás után miden esetben
tölgyfahordós érlelést alkalmazunk,
hogy megőrizzük mindazt, amit a
szőlő és a terület ad számunkra.

A dűlők titkai
A Dűlőválogatások elegáns, letisztult
ízvilágukkal emelkednek ki a sorból.
A sorozat célja, hogy egy különleges
dűlőből származó, kiemelkedő évjáratot mutasson be. Jelen esetben
Villány legismertebb dűlője, a Kopár
- dűlőből származó tételekkel igyekszünk megmutatni a terület adottságait. A karakteres fehérbor, a Tramini
és a Fűszeres Kadarka szintén kuriózumnak számít ebben a dűlőben.

A palackba zárt
elegancia
A csúcs kategóriában a pincészet
presztízs borai találhatóak, melyek
csak a legkiemelkedőbb évjáratokban készülnek el.
Az Aureus Cuvée, egy bordeaux-i házasítás, mely komplex és kifinomult,
ahogy azt egy igazán nagy borról
gondoljuk. Az elegancia és harmónia találkozása a borász legnagyobb
szakértelmével. Olyan bor megalkotása a cél, ami tükrözi a pincészet stílusát, közvetíti a villányi terroir jegyeit,
és mindemellett a fajták egyediségének mesteri egységét alkotja.
A legújabb, Superpremium kategória
tagja, a Villányi Franc – Várerdő-dűlő, amely egy 100 százalék Cabernet Franc-ból készített bor. A Villány
egyik legszebb és legígéretesebb dűlőjéből, származó tételünkre méltán
vagyunk büszkék.
Úgy véljük: Egy bor akkor érett meg
a nagyságra, amikor komplexitást
és harmóniát sugározva részleteiben
fogja meg az embert, cizelláltságával
hódítja meg a fogyasztót.

Vidéki
hangulattal
töltve
Villány központjában található pincészetünk borozójában a hét minden
napján várjuk a borkedvelő vendégeinket. Olyan hangulatot álmodtunk
és valósítottunk meg, ami belehelyezi a fogyasztót abba a világba, amit
mi minden nap megélünk.
Szeretnénk, hogy a vendégeink kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából és helyet foglalva nálunk körülvegye őket a vidék nyugalma
és hangulata.
A tornácos épület, a góré mintára
kialakított fedett terasz, a stílusos
erdélyi, kézzel faragott virágtartó
együtt egy olyan kis miliőt varázsolnak, ahol az ember belefeledkezhet
a nagyvilágba és az idő csak repül.
Akár bort szeretne kóstolni, akár vásárolni, 40 fő befogadására alkalmas
borozónk a hét minden napján várja
a borbarátokat.
Ha pedig kíváncsi a borok mögött
rejlő titokzatos világra, szívesen kalauzoljuk egy pincelátogatáson.

Ahol az élmény
életre kel...
Diófa Panziónk Villány központjában,
egy csendes udvarban fekszik.
Borvidéki hangulattal, napjaink igényeinek megfelelő minőséggel
várjuk Önöket.
Vendégeink kényelméről 9 db kétágyas szoba és egy 4-6 férőhelyes,
tágas családi apartman gondoskodik. Szobáink saját fürdőszobával,
TV-vel és egyénileg szabályozható
hűtő-fűtő berendezéssel felszereltek.
Ingyenes Wi-fi az egész
épületben elérhető.
Udvarunkon díjmentes parkolási lehetőséget biztosítunk vendégeink
számára. Hangulatos kerthelyiségünk tökéletes helyszín baráti borozgatásokhoz, beszélgetésekhez.
Programlehetőségként borkóstolásra, pincelátogatásra, kerékpárkölcsönzésre, konferenciaterem használatra van lehetőség.
Házias hidegkonyhával, a vidék ízeivel és hangulatával várjuk kedves
vendégeinket egész évben.

