
Rhebokskloof



Historie Rhebokskloof

Omstreeks 1687 settelden de eerste Duitsers, Fransen en Hollanders zich in het gebied rond Rhebokskloof.

Paarl werd omstreeks 1720 gesticht, toen de kerk was gebouwd en de hoofdstraat was aangelegd. Paarl is de 
op drie na de oudste stad in Zuid – Afrika, op slechts 5 minuten van Rhebokskloof.

Rhebokskloof zelf dateert uit 1692, toen Simon van der Stel, de gouverneur van de kaap, een gratis toekenning 
van grond aan Dirk van Schalkwijk gaf.

Eén van de eerste woningen is gebouwd rond 1692 en is sindsdien de belangrijkste boerderij. Een latere 
gebouwde woning, dateert uit 1797, gebouwd door een Petrus van der Merwe, draagt nog steeds zijn en zijn 
vrouw ‘s voorletters in de kenmerkende Kaapse Nederlandse gevel. Dit gracieuze huis is ook gerestaureerd in 
de oorspronkelijke Kaapse Nederlandse pracht en biedt de gasten een welkome ontsnapping het stadsleven.

Pas toen de nieuwe eigenaren Rhebokskloof in 1986 kochten en vervolgens de andere vijf boerderijen kon 
kopen, werd de Rhebokskloof teruggebracht naar zijn oorspronkelijke grootte.

In april 2006 werd Rhebokskloof weer verkocht, deze keer aan een groep Zuid-Afrikaanse zakenmensen. 
Hun collectieve visie is om de bestaande gebouwen, terreinen, wijngaarden en dammen te herstellen
en te renoveren aan hun vroegere glorie.



The Estate
Rhebokskloof is een pittoresk wine estate gelegen in de prachtige vallei van Paarl, vlakbij de 
heuvels van Paarl Rock Mountains, in een uniek microklimaat.

Rhebokskloof heeft een unieke terroir, samengesteld uit oud verweerde granieten bodems 
(van de granieten heuvels rond het landgoed) en kent een koele zeebries. Deze factoren 
hebben een positieve invloed op de druiven die groeien op verschillende hoogtes, variërend 
van 200 tot 340 meter boven de zeespiegel.

De  belangrijkste druivenrassen geplant op Rhebokskloof zijn: Shiraz, Pinotage, Chardonnay 
en Chenin Blanc, andere druivenrassen zoals Viognier, Roussanne, Grenache, Mourvedre 
e.a. worden geplant in kleinere volumes om perfecte blends te maken.

Belangrijkste focus en passie van het landgoed is de druivensoort Shiraz.



De filosofie
Rhebokskloof streeft naar uitmuntendheid in het wijn maken. De wijnen van Rhebokskloof 
hebben vele (inter)nationale prijzen gewonnen. 

Druiven voor de productie van Rhebokskloof wijnen zijn afkomstig van het landgoed zelf, 
evenals andere landgoederen in Paarl en omliggende regio's.

Alle druiven worden met de hand geoogst. Techniek en vakmanschap in combinatie met de 
nieuwste ontwikkelingen resulteren in uitstekende wijnen van uitzonderlijke kwaliteit.





Het Rhebokskloof assortiment:

• Cellar Selection Serie:

o Cellar Selection Sauvignon Blanc
o Cellar Selection Bosstok Chenin Blanc
o Cellar Selection Hillside(Viognier/Chenin Bl./Chard./Roussanne/Grenache Bl.)
o Cellar Selection Cabernet Sauvignon/Shiraz
o Cellar Selection Flat Rock (Pinotage/Shiraz)



Het Rhebokskloof assortiment:

• Vineyard Selection Serie:

o Vineyard Selection Chardonnay
o Vineyard Selection Pinotage
o Vineyard Selection Shiraz
o Vineyard Selection The MGS



Het Rhebokskloof assortiment:
• Mountain Vineyard Serie:

o Sandstone Grove Reserve Chardonnay 
o Black Marble Hill Reserve Shiraz

• The Flagship:

o The Rhebok



Cellar Selection Sauvignon Blanc
Delicate citrus smaak gecombineerd met groene paprika en meloen in de neus. In de 
mond fris met smaken van grapefruit, en een verfrissende afdronk. De wijn heeft een 
uitgebalanceerde zuurgraad.

Wijngebied: Speciaal geselecteerde druiven van Stellenbosch

Grondsoort: Losse stenen (grind) van graniet

Oogst: Februari

Vergisting: Koude vergisting in roestvrijstalen tanks met geselecteerde 
gisten

Lagering: Geen hout lagering



Cellar Selection Bosstok Chenin Blanc
Een neus met tonen van tropisch fruit van peren en meloen. Een frisse smaak zonder 
scherp te zijn. Deze wijn zal verbeteren door verdere rijping.

Wijngebied: Paarl, druiven met weinig opbrengst

Grondsoort: Losse stenen (grind) van graniet

Oogst: Februari

Vergisting: Koude vergisting in roestvrijstalen tanks met geselecteerde 
gisten

Lagering: Geen hout lagering



Cellar Selection Hillside White
Een bloemige fruitige neus van appel, perzik en ananas. De wijn heeft een mooie 
afdronk, het is de perfecte match voor de pittige Indiase of Thaise keuken.

Wijngebied: Rhebokskloof Estate en andere geselecteerde wijngaarden     
uit de regio Paarl

Grondsoort: Graniet en leisteen

Oogst: Februari – Maart, opbrengst 6 - 8 tons per hectare

Vergisting: Koude vergisting in roestvrijstalen tanks met geselecteerde 
gisten

Lagering: Geen hout lagering



Rhebokskloof Vineyard Selection Chardonnay
Een mooie volle wijn, neus van rijpe sinaasappelschil, amandelen en muesli. Het 
gebruik van eiken verbeterd de smaak en de evenwichtige zuurgraad zorgt voor de 
goede rijping.

Wijngebied:         Rhebokskloof Estate en andere geselecteerde wijngaarden
in de kuststreek, voornamelijk de westelijke en de zuidelijke
hellingen

Grondsoort: Graniet en Leisteen, druivenstokken 14 - 21 jaar

Oogst: Februari, 6 - 8 tons per hectare

Vergisting: 100% vergisting in eiken vaten, de wijn blijft in contact met
de lie en wordt regelmatig omgeroerd

Lagering: 20% nieuwe Franse eiken vaten, de overige wijn wordt
gelijkmatig verdeeld in 300 ltr vaten van 2e, 3e en 
4e vulling. Botteling na 12 maanden.



Mountain Vineyard Selection Sandstone Grove Chardonnay
Deze wijn heeft een bleek gouden kleur en heeft tonen van perzik, citroenschil en 
toast. De wijn is gerijpt in Frans eiken vaten, heeft body en complexiteit. Een prachtige 
wijn en een goede begeleider van verschillende gerechten.

Wijngebied: Rhebokskloof Estate Paarl

Grondsoort: Graniet en Leisteen, druivenstokken 13 jaar

Oogst: Februari

Vergisting: 100% vergisting in eiken vaten, de wijn blijft in contact met
de lie en wordt regelmatig omgeroerd

Lagering              Franse eiken vaten. 50% nieuwe vaten en 
50% tweede vulling. Botteling na 12 maanden.



Cellar Selection 52% Cabernet Sauvignon/48% Shiraz 
Neus van zwarte bessen, aangevuld me de kruidige aroma’s van de Shiraz. 
Gemakkelijke tannines en  kruidig fruit zorgt voor een drink genot. Deze wijn vraagt om 
meer.

Wijngebied: Paarl

Grondsoort: Leisteen en losse stenen van graniet (grind)

Oogst: Februari – maart, gemiddeld 8 tons per hectare

Vergisting: Vergisting in roestvrijstalen tanks met de druivenschil, er
wordt regelmatig overgepompt en de  malolactische 
vergisting vindt plaats in de roestvrijstalen tanks

Lagering: 18 maanden gerijpt in Frans eiken vaten van
300 Ltr.



Cellar Selection Flat Rock Red (57% Pinotage/ 43% Shiraz)

Neus van vers fruit wordt gevolgd door een combinatie van rijpe bessen verweven 
met kruidige tonen. De zachte tannines zorgen voor een aangename afdronk.

Wijngebied: Paarl en geselecteerde druiven uit de kuststreek

Grondsoort: Losse stenen van graniet (grind) en leisteen

Oogst: Februari – Maart, gemiddeld 8 ton per hectare

Vergisting:         Vergisting in roestvrijstalen tanks met de druivenschil, er
wordt regelmatig overgepompt en de  malolactische
vergisting vindt plaats in de roestvrijstalen tanks

Lagering: 16 maanden gerijpt in eiken vaten, vervolgens geblend
en na 6 maanden gebotteld.



Rhebokskloof Vineyard Selection Pinotage

Een neus van rijpe pruimen, zwarte kersen en mokka. De smaak van sappig fruit 
ondersteun door subtiele houttonen. Perfect uitgebalanceerde tannines en een 
lange afdronk. Een geweldig voorbeeld van een vintage.

Wijngebied: Paarl

Grondsoort: Voornamelijk graniet

Oogst: Februari, 8 ton per hectare

Vergisting: 30% nieuwe Franse eiken vaten en 70% in vaten welke voor
de tweede en derde keer worden gevuld

Lagering: 16 maanden gerijpt in eiken vaten, vervolgens 
4 maanden in tank alvorens er gebotteld wordt



Rhebokskloof Vineyard Selection Shiraz

Een wijn met body, een neus van red-berry’s en aroma’s van specerijen en peper. 
Smaak van sappig fruit perfect verweven met subtiele eiken tonen. Fijne, droge 
tannines zorgen voor een lange afdronk. 

Wijngebied: Rhebokskloof Estate & geselecteerde andere Paarl wijngaarden

Grondsoort: Losse stenen (grind) van graniet

Oogst: Maart, gemiddeld 8 ton per hectare

Vergisting: Koude maceratie en vergisting in roestvrijstalen tanks. 
Regelmatige overpompen. Uitgebreide maceratie gedurende
2 weken na de vergisting plaats. Malolactische vergisting in vaten

Lagering: 18 maanden gerijpt in Franse eiken vaten van 300 Ltr.,
30% nieuwe eiken vaten en 70% vaten 
voor de 2e en 3e vulling. Verdere rijping in 
roestvrijstalen tanks voor 6 maanden.



Rhebokskloof Vineyard Selection THE MGS

Rijpe bessen smaak van de Grenache, aangevuld met de pittige nuances van de 
Shiraz. Smaak van intens fruit en kruiden. De Mourvèdre geeft fijne tannines en een 
mooie stuctuur.

Wijngebied: Geselecteerde Paarl wijngaarden

Grondsoort: Voornamelijk losse stenen (grind) van graniet

Oogst: Februari – Maart, gemiddeld 6 ton per hectare

Vergisting: Gekneusd in roestvrijstalen tanks. Koude maceratie, vergisting op
schillen in roestvrijstalen tanks, met regelmatig overpompen. Na de
alcoholische vergisting vindt de malolactische vergisting plaats in 
de vaten.

Lagering: Gerijpt in Franse eiken vaten van 300 Ltr. Hiervan is 25% nieuw eiken 
Gedurende 12 maanden ouderen de wijnen afzonderlijk. 
Vervolgens worden de wijnen gemengd voor verdere 
rijping in vaten voor 4 maanden.



Rhebokskloof Mountain Vineyard Selection Black Marble Hill Syrah

Neus van donkere pruimen, aromatische specerij en zwarte peper dit gecombineerd 
met nuances van eikenhout geeft deze wijn veel vertrouwen  en heeft echte shiraz
stijl. Van deze wijn kan men nu genieten, maar kan ook nog vele jaren rijpen.

Wijngebied: Rhebokskloof Wine Estate (Paarl), wijngaard is aangeplant in 
2002

Grondsoort: Voornamelijk losse stenen (grind) van graniet

Oogst: Februari, 6 ton per hectare

Vergisting: Koude maceratie. Vergisting met de druivenschillen in 
roestvrijstalen tanks met een geselecteerde gistsoorten. 
Regelmatige overpompen

Lagering: De wijn rijpt 24 maanden in 100% nieuwe Franse eiken 
vaten van 300 Ltr. 



The Flagship The Rhebok “Cape Blend” (45% Shiraz/40% Pinotage/15%Mourvedre)

Een kruidige wijn van donker fruit en hartige aroma's. 
Nieuw Frans eiken zorgt voor de complexiteit van de wijn.

Wijngebied: Paarl

Grondsoort: Voornamelijk losse stenen (grind) van graniet

Oogst: Februari - maart, gemiddeld 6 ton per hectare
Druiven worden met de handgeplukt en in gekoelde containers
opgeslagen

Vergisting: Gekneusd in roestvrijstalen tankt, waarna een koude maceratie
volgt. Gevergisting met de druivenschillen en de wijn wordt 
regelmatig overgepompt. Na de alcoholische vergisting wordt de 
wijn overgepompt in eikenhouten vaten

Lagering: De wijn rijpt in 100% nieuwe Franse eiken vaten
van 300 Ltr. 



Rhebokskloof,
wijnen van uitzonderlijke 

kwaliteit!


