SPANJE

CATALUÑA
www.ramonroqueta.com
BODEGAS 1898 SL.
A g 127 h Manresa t grind / zandsteen / kalk / leisteen k mediterraan O 1898 d

Het familiebedrijf Roqueta ontleent zijn naam aan het jaar waarin men is begonnen
met wijn maken: 1898. Al sinds de 12e eeuw is de familie verbonden met het
verbouwen van druiven. De bodega ligt niet ver van Barcelona in het dorpje
Fonollosa, in de regio Bages. Wijnmaker Señor Corrio combineert het gebruik van
traditionele druivenrassen met hedendaagse techniek: de kelders zijn uitgerust met hypermoderne
apparatuur. De 'Los Condes Tempranillo' is sappig en romig met zachte tannine, bescheiden hout en
volop klein rood fruit.

r

Cataluñya Los Condes Tempranillo 'Oak Aged'
rijping 1 mnd in barriques van Frans en Amerikaans eiken

s

2018

3,85

CIMS DE PORRERA
A g 45 h Porrera t leisteen k mediterraan O 1996 v
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Priorato, Priorat in het Catalaans, is een kleine enclave in de bergen in de meest zuidelijke
provincie van Catalonië, Tarragona. Het fruit van de coöperatie van Porrera en de
wijnmakerskunsten van Adriá en Marc Pérez hebben Cims de Porrera tot één van de
referenties van dit wijngebied gemaakt. Wijnstokken van meer dan 100 jaar oud, een
terroir gedomineerd door leisteen, een hoog en droog bergklimaat zijn de ingrediënten voor de
topwijnen van dit bedrijf. Het rendement per ha bedraagt slechts 20 hl/ha. Een Priorato wijn moet
minimaal 13,5% alcohol bevatten.

rrr

Priorat 'Vi de Vila' Porrera
beschikbaar vanaf augustus 2019
cariñena 70 en garnacha 30%,
rijping 13 mnd in oude Franse barriques

2015

14,75

rrr

Priorat Cims de Porrera 'Clàssic'
cariñena 70 en garnacha 30%,
rijping 18 mnd in oude Franse barriques

2011
2010

39,55
39,55

www.cellersarboc.com

CELLERS DE L'ARBOÇ
A g 1000 h Arboç t zand / kalk / klei k mediterraan O 1919

Cellers de l'Arboç werd opgericht door een klein aantal wijnboeren uit het dorpje
l'Arboç in de Penedès. De coöperatie is inmiddels uitgegroeid tot een wijnbedrijf met
ruim vierhonderd leden. De coöperatie was één van de eerste wijnbedrijven in de
regio die druiven op lage tempratuur vergist en kent dus al lang de reputatie voor
frisse fruitige Cava’s. De Cava d’Arciac Brut is een succesvolle wijn in Spanje en Nederland. Fijne
mousse, goede zuren, gebalanceerd met de 10 gram restsuiker en fris citrusfruit. De Ulls de Mel is
een projectwijn van de wijnmaker zelf en is een niet te uitgesproken en gastronomisch glas vino
natural.

ww

Penedès Ulls de Mel Vi Xarel.lo Vino Natural

m

Cava d'Arciac Selecció
xarel.lo 40, macabeo 40 en parellada 20%

Brut		
4,70

m

Cava d'Arciac Rosé Selecció
trepat

Brut		
5,50

2017

8,70

www.gramona.com

GRAMONA
A g 100 h Sant Sadurni d'Anoia t

zand / kalk / klei k mediterraan O 1881 d v
Het dynamische familiebedrijf Gramona bestaat sinds 1881. Nu maakt de 5e
generatie hier formidabele mousserende wijnen op traditionele wijze maar wel met
gebruik van moderne technologie. In een Research and Development programma
worden onderzoeken gedaan naar o.a. klimaatverandering, ecologische wijnbouw,
duurzaamheid en alles omtrent vorming en behoud van de mousse. De oenoloog Jaume Gramona,
die het bedrijf leidt samen met zijn neef Xavier, doceert op de universiteit van Tarragona. Gramona
maakt in een ruim honderd jaar oud solera-systeem hun eigen gisten en een liqueur d'expédition.
Geen enkele mousserende wijn in het gebied rijpt langer dan bij Gramona. De hoge cuvées worden
nog met de hand gedegorgeerd. Vanaf de oogst van 2015 zijn alle wijnen biodynamisch
gecertificeerd.

CORPINNAT

Gramona heeft dit jaar met 9 andere topproducenten besloten om uit de DO Cava te stappen
en hun eigen kwaliteitsgarantie te creëren onder de naam Corpinnat, wat betekent 'Geboren
in het hart van Penedés'. Het is een reactie op het niet meer het verschil kunnen uitleggen
aan de consument dat er hele goedkope, industrieel gemaakte cava’s uit diverse regio's maar
er ook premium, terroir gebonden producenten zijn. Zo moeten de druiven van de Corpinnat
producenten alleen van eigen wijngaarden komen, biologisch en met de hand geplukt zijn. De rijping
moet minimaal 18 maanden zijn. Hierom staat het woord cava niet meer op het etiket en mogen
(waarschijnlijk tijdelijk) de gradaties Reserva en Gran Reserva niet gebruikt worden. Op het etiket
zal nu prijken met 'Qualtity Sparkling Wine, Tradiotional Method', 'Grown in a Barcelona Historic
Wine Valley' en het aantal maanden flesrijping. Xavier Gramona is de voorzitter van Corpinnat.

mm

Gramona 'La Cuvée'
xarel.lo 70 en macabeo 30%

b

Brut

2015

12,50

mm

Gramona 'Imperial'
xarel.lo 50, macabeo 40 en chardonnay 10%

b
b
b

Magnum 2014
2013
Magnum 2013

33,20
17,35
33,20

mm

Gramona 'III Lustros' Brut Nature
xarel.lo 75 en macabeo 25%

2012
2010

26,85
26,00

mm

Gramona Celler Batlle
xarel.lo 75 en macabeo 25%

2009

47,30

Brut

w

Penedès Gessami Blanco
b
muscat de frontignan 40, sauv. blanc 40 en gewurztraminer 20%

2018

10,55

mm

Gramona Enoteca Finca de l'Origine Brut Nature
xarel.lo 75 en macabeo 25%

www

Penedès Gramona Xarel.lo 'Font Jui'
b
vergisting en 4 tot 5 mnd rijping in nieuwe 300 liter vaten van Allier eiken

2015

12,70

mm

Gramona 'Argent'
chardonnay

pp

Penedès Gramona 'Mart' Xarel.lo Vermell Rosado

2018

10,45

mm

Gramona 'Argent Rosado'
pinot noir

beperkt leverbaar

b

op aanvraag

b

Brut
Brut

2013
2009

26,75
26,20

Brut

2014

27,55
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www.cellercapcanes.com
CELLER DE CAPÇANES
A g 180 h Capçanes t kalksteen / leisteen k mediterraan O 1933 d v

De coöperatie van Capçanes werd opgericht door vijf wijnboeren. Ze beschikt over ca.
2.000 vaten voor de opvoeding van de wijnen. Door de ruwheid van het terrein is het
alleen mogelijk om handmatig te oogsten. Een groot deel van de wijngaarden, die tot op
600 meter hoogte liggen, is bijzonder oud, zestig tot honderd jaar is geen uitzondering.
Om die reden is de opbrengst per hectare zeer laag. De getalenteerde, nog jonge wijnmaker Anna
Rovira maakt duidelijke sprongen vooruit in de puurheid en het minder houtgebruik van de wijnen.
Tijdens een proeverij over Montsant in Nederland zei Ferran Centelles, oud sommelier van El Bulli:
“Celler de Capçanes is een van de beste producenten van Spanje als het gaat om prijs/
kwaliteitsverhouding.”

rr

Montsant Les Taules de flor en flor
garnacha 40, cabernet sauvignon 40 en syrah 20%

rr

rrr

rrr
rrr

zz

2017

5,95

Montsant 'Mas Collet' Selecció
garnacha 60, tempranillo 20, syrah 10 en
1/2
cabernet sauvignon 10%, rijping 9 mnd in barriques van Amerikaans eiken

2016
2016

7,55
4,40

Montsant 'Costers del Gravet'
garnacha 60, cabernet sauvignon 25 en cariñena 15%
rijping 14 mnd in Franse barriques

2015

10,50

Montsant 'Cabrida Garnacha Viñedos Viejos'
garnacha 100%, 80 jaar oude stokken, rijping 12 mnd in Franse barriques

2011

Montsant 'Flor de Primavera' Peraj Ha'abib (Kosher)
garnacha 40, cabernet sauvignon 40 en cariñena 20%
rijping 12 mnd in barriques van Frans en Amerikaans eiken

2016
2015

Montsant Pansal del Calàs 'Vi de Licor'
50 cl
garnacha 70 en cariñena 30%
rijping 18 tot 24 mnd in Franse barriques, restsuiker 90 gram/liter

2013
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b

VALENCIA
www.bodegamustiguillo.com
BODEGA Y VIÑEDOS MUSTIGUILLO
B g 87 h Terrerazo-Utiel t kalk / zand / klei k mediterraan O 1999 d v

Eigenaar Toni Sarrion besloot wijnen te gaan maken van hoge kwaliteit in deze van
origine bulkwijn-regio. Het gebied in de regio Valencia staat bekend om het lokale
druivenras bobal voor de rode wijnen. De witte merseguera heeft Toni weer nieuw
leven inglazen, en met succes. De bodega ligt op 800 meter hoogte en 100 km van de
kust. De wijnen zijn sinds 2009 biologisch gecertificeerd. De oude wijngaarden met bobal worden
‘en vaso’ (in struikvorm) gesnoeid, de andere rassen worden ‘geleid’ of in ‘lyre’ gesnoeid. Sinds 2010
zijn de rode wijnen erkend als DO Pago El Terrerazo. Bodega Mustiguillo is lid van de prestigeuze
Grandos Pagos de España (www.grandespagos.com). De Mestizaje en La Traca wijnen zijn modern
gestileerde wijnen met verrassend veel complexiteit.

w

La Traca Blanco
merseguera 60, viognier 30, malvasía 5 en moscatel 5%

b

2018

4,80

ww

Mestizaje Blanco
merseguera 65, viognier 24 en malvasía 11%

b

2018
2017

7,75
16,90

www

Finca Calvestra
merseguera, rijping 12 mnd in Franse barriques

b

r

La Traca Bobal
bobal 91 en tempranillo 9%

b
b

2018
2017

4,90
4,90

rr

Mestizaje Tinto
bobal 75, merlot 10, cabernet sauvignon 7, grenache 6
en tempranillo 2%, rijping 10 mnd in Franse barriques

b

Magnum

2017
2016

8,25
16,30

rrr

Finca Terrerazo
bobal 100%, rijping 21 mnd in Franse barriques

b

2016

19,30

17,00

20,75
19,55

13,30

Magnum

op aanvraag

MURCIA

CASTILLA-LAMANCHA
www.bodegasbleda.es

BODEGAS BLEDA
C g 250 h Jumilla t kalk / zand / grind k mediterraan O 1902

Jumilla is een opkomend gebied ten zuidwesten van Alicante waar de monastrell domineert.
De wijnen zijn gemaakt van oude stokken met lage rendementen en zijn een bewijs van wat
de monastrell in huis heeft. Door de lange, droge periode en wind vanuit het zuiden kan hier
biologisch gewerkt worden in de wijngaarden. Het meer dan 100 jaar oude familiebedrijf
Bleda maakt diverse wijnen, wij kozen voor een blend van monastrell en tempranillo en een zoete
variant van monastrell.

r

Jumilla 'Carche' Monastrell-Tempranillo
monastrell 50 en tempranillo 50%

s

2017

4,20

zz

Jumilla 'Amatus' Monastrell Dulce
restsuiker 98 gram/liter

1/2

2015

9,55

BODEGAS SIERRA SALINAS
C g 52 h Villenas t kalk / zand / grind k mediterraan O 2006

www.sierrasalinas.com

Bodegas Sierra Salinas ligt aan de voet van de gelijknamige heuvelrug in het uiterste westen
van de DO Alicante. De bekende familie Castaño, uit het aangrenzende gebied Yecla, is
oprichter van dit hypermoderne bedrijf. Tegenwoordig is het eigendom van MG Wines.
De opbrengst per hectare is zeer laag. Het zijn zwoele wijnen met wat hout, chocolade, licht
rokerige tonen en sappig rood fruit

De familie Jiménez-Landi bezit wijngaarden o.a. in het Sierra de Gredos gedeelte van
Méntrida, een DO van zo'n 5.500 ha ten westen-noordwesten van de stad Toledo. Ze
zijn mede verantwoordelijk voor de groeiende bekendheid van dit vooralsnog vrij
onbekende wijngebied. Bajondillo is de naam van het perceel in de La Dehesa
wijngaard. Hier staan 15 tot 40 jaar oude 'bush vine' garnachastokken, naast een klein gedeelte syrah
en cabernet sauvignon. De wijnen zijn bijzonder subtiel, lichtvoetig en elegant in zijn fruit. Er vindt
geen klaring, filtratie of stabilisatie plaats voor het bottelen. Romig en rond van karakter en heerlijk
drinkbaar. Biologisch geproduceerd en een vin naturel, al is wel een zeer kleine hoeveelheid sulfiet
toegevoegd.

r

Méntrida Jiménez-Landi 'Bajondillo' Vino de Villa
garnacha 85 en cabernet sauvignon 15%
rijping 6 mnd in betonnen cuves

2017

6,25

rr

Méntrida Jiménez-Landi 'Piélago' Sierra de Gredos
garnacha
rijping 12 mnd in eiken vaten van 3.000 liter

2015

20,75

COSECHEROS & CRIADORES
D g 22 h Onyón t kalk / zand / grind k mediterraan O 1951

Alicante 'Mo' Monastrell
rijping 4 mnd in Franse barriques

2015

www.martinezbujanda.com

De familie Bujanda bezit meerdere bedrijven in Rioja, Castilla-La Mancha en Rueda. Één
daarvan is Cosecheros & Criadores. Het is in 1951 opgericht en uitgegroeid tot een
modern bedrijf. Zo beschikt het over een enorme vaten kelder die ruimte biedt aan wel
6.000 vaten. Cosecheros & Criadores maakt van de wijngaarden uit La Mancha een
verrassend frisse moscatel in een moderne, strakke, blauwe fles.

z

rr

www.jimenezlandi.com

LANDI VINOS Y VIÑEDOS
D g 20 h Méntrida t zand / kalk k semi continentaal O 1963

Blue Moscatel, Vino de la Tierra de Castilla
restsuiker 98 gram/liter

s

2018

3,65

4,55
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ANDALUSIË
BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE HNOS
E g 50 h Jerez de la Frontera t kalk / zand / klei k mediterraan O 1871

z

Romate Amontillado Medium Dry
palomino
3 jaar oud, blend van fino en oloroso, restsuiker 30 gram/liter

s

18% alc

6,95

zz

Romate Pedro-Ximénez
pedro ximénez
6 jaar oud, zeer zoet

s

18% alc

8,95

zz

Romate Cream 'Iberia' Reservas Especiales
blend van oude oloroso en pedro-ximénez en palomino
12 jaar oud, restsuiker 140 gram/liter

18% alc

12,50

zzz

Romate Moscatel 'Ambrosia' Reservas Especiales
15 jaar oud, restsuiker 220 gram/liter
moscatel

18% alc

21,35

zzz

Romate Pedro-Ximénez 'Cardenal Cisneros' Reservas Especiales
20 à 25 jaar oud, supergeconcentreerd, stroperig zoet
pedro ximénez

18% alc

17,60

www.romate.com

Gelukkig komt er weer steeds meer aandacht voor het mooie product sherry,
met zijn strakdroge fino, verrassende amontillado en verleidelijk zoete px. Wij
importeren al vele jaren de zeer hoog gewaardeerde sherry's van Bodegas
Sánchez Romate. Dit familiebedrijf maakt zeer smaakvolle sherry in diverse typen.
Vooral hun zoete wijnen zijn van grote klasse. Ze zijn ook wereldberoemd vanwege hun brandy
Cardinal Mendoza, te vinden op pagina 85.

De pronkstukken van Sánchez Romate worden aangeboden onder de naam Old & Plus. De trots
van de keldermeester: de oudste wijnen, zeer geconcentreerd en gerijpt via het solera systeem. De
Romate Pedro-Ximénez 'Old & Plus' is door de Consejo Regulador voorzien van de kwalificatie Very
Old Sherry, ouder dan 20 jaar en de Romate Oloroso 'Old & Plus' van de kwalificatie Very Old Rare
Sherry, ouder dan 30 jaar. De PX is pure nectar, voor de liefhebber.

w

Romate Fino Dry
palomino
3 jaar oud, restsuiker 10 à 12 gram/liter

16% alc

6,95

www

Romate Oloroso 'Old & Plus', V.O.R.S.
palomino
minimaal 30 jaar oud

50 cl

16% alc

38,75

w

Romate Fino 'Marismeño' Reservas Especiales
palomino
10 jaar oud, restsuiker 1,5 gram/liter

16% alc

9,85

zzz

Romate Pedro-Ximénez 'Old & Plus', V.O.S.
pedro-ximénez
meer dan 25 jaar oud

50 cl

16% alc

38,75

ww

Romate Amontillado 'N.P.U.' Reservas Especiales
palomino
20 à 25 jaar oud, restsuiker 1,5 gram/liter

18% alc

12,50

ww

Romate Oloroso 'Don José' Reservas Especiales
palomino
20 à 25 jaar oud, restsuiker 1,5 gram/liter

18% alc

12,50
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s

Sánchez Romate is één van de weinige bedrijven in Jerez die sherryazijn maakt volgens de solera
methode. De azijn rijpt vele jaren op eiken vaten en is zeer complex met naast de zuren, een zachte
ronde smaak.
Romate Sherry Vinegar V.O. Pedro-Ximénez
zuurgraad 9°, voor in sauzen, marinades en vinaigrettes

1/2		
16,60

BODEGAS Y VIÑEDOS SAN ROMÁN
F g 95 h Pedrosa del Rey t kalk / zand k continentaal O 1998 v

CASTILLA Y LEÓN
www.montelareina.es

BODEGAS MONTE LA REINA
F g 300 h Zamora t zand / kalk / keien k semi continentaal O 1950

Het familiebedrijf Monte la Reina heeft eigen wijngaarden op een landgoed waarop het
ook een fraai hotel exploiteert. De 'state of the art'-bodega is ontworpen door de
bekende architect Jesús Juárez. De Torcanto-wijnen zijn gemaakt van jonge stokken en
vrijwillig gedeclasseerd van DO Toro naar Vino de la Tierra de Castilla y León.

www.bodegasanroman.com

Bodegas San Román is één van de leidende producenten in Toro. Het bedrijf kwam tot
leven nadat er al een aantal jaren experimenteel met de tinta de toro gewerkt was door
Mariano García. Hij was jarenlang wijnmaker bij het beroemde Vega Sicilia. De huidige
wijnmaker is de zoon van Mariano, Eduardo Garcia Montana, die onder meer heeft
gewerkt in Bordeaux en Bourgogne. Een deel van de wijnstokken is eind jaren ‘90 aangeplant, een
deel bestaat nog uit oude stokken. De meeste hiervan zijn niet geënt en zijn bushvines, waarbij de
takken op de grond groeien om zo de bladeren en druiven te beschermen tegen de felle zon.

rr

Toro 'Prima'
tinta de toro 90 en garnacha 10%
rijping 12 mnd in barriques van Frans en Amerikaans eiken

Magnum

2016
2015

9,95
20,90

www.garciarevalo.com

BODEGAS GARCIARÉVALO
F g 105 h Matapozuelos t zand / klei k continentaal O 1991 v

Alweer ruim twintig jaar maakt de energieke Antonio Arévalo succesvol wijn op zijn
familiebedrijf Bodegas Garciarévalo. De oudste wijnstokken zijn ruim 100 jaar oud.
De zandgronden en de koelte maken dat de verdejo druiven hier kleiner zijn dan in
andere delen van Rueda, waardoor de wijnen meer geconcentreerd zijn. Oenoloog
Reyes Martinez-Sagarra maakt hier stuivende, sappige wijnen met volop wit fruit, citrus en kruiden.
Experimenteren doet zij ook met o.a. schilweking en gebruik van amfora. De 'Finca Tresolmos'
wordt gedurende de winter op zijn droesem gelagerd. Dit geeft de wijn finesse en een zachte, rijpe
smaak. Vanaf de oogst 2019 zijn de wijnen biologisch gecertificeerd.

w

Valdecaz Verdejo

s

2018

2,95

r

Valdecaz Tempranillo

s

2018

2,95

w

Torcanto Verdejo
Vino de la Tierra de Castilla y León

s

2018

3,60

m

Reina Verdejo Frizzante
Vino de la Tierra de Castilla y León

s

2017

3,70

w

Rueda 'Casamaro'
verdejo 75 en viura 25%

m

Reina Tempranillo Rosado Frizzante
Vino de la Tierra de Castilla y León

s

2017

3,70

ww

Rueda Verdejo Lías 'Finca Tresolmos'

r

Torcanto Tempranillo Tinto
Vino de la Tierra de Castilla y León

s

2018

ww

Rueda Verdejo Harenna 'Edition Limitata'

s

2018

4,10

s

2018
2018
2017

5,95
4,55
12,90

2017

9,05

1/2
Magnum

3,60
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www.orodecastilla.com

BODEGA HNOS DEL VILLAR
F g 130 h Rueda t kalk / keien k continentaal O 1955

Pablo del Villar, getalenteerd oenoloog, weet in zijn wijn een mooie balans te creëren tussen
fruit en kruidigheid, kenmerkend voor verdejo. De verdejostokken staan geplant op de
beroemde bodem die bezaaid is met grote rolkeien, op 750 meter hoogte, waar de druiven
door de koelere temperatuur hun zuren behouden. Door de battonage in de tanks ontstaat
er meer rijkheid en complexiteit. Hier gaat hier om verfijning, mineraliteit en gelaagdheid, dat
alles maakt de wijn gastronomisch breed inzetbaar. De Rueda 'Oro de Castilla' is één van de beste
uit de streek.

w

Rueda Verdejo 'Oro de Castilla'

ww

Rueda Verdejo 'Finca los Hornos'
gefermenteerd en gerijpt voor 8 mnd op zijn lie in foudres van 850 liter

s

2018

6,30

2016

12,25

www.bodegas.arzuaganavarro.com
BODEGAS ARZUAGA NAVARRO
F g 150 h Quintanilla de Onésimo t kalk / rots k semi continentaal O 1993

In 1993 startte señor Florentino Arzuaga zijn eigen bedrijf pal naast het beroemde
Vega Sicilia. Vóór dat bewuste jaar teelde hij druiven voor andere bodega’s. Basis
voor zijn wijnen is de tinto fino ofwel tempranillo. Van de wijngaarden bevindt zich
75 hectare op het hoogste gedeelte van het Ribera del Duero-gebied, nabij de Finca
La Planta. Op gemiddeld 900 meter hoogte behouden de druiven door de koelte hun zuren,
hetgeen een mooie spanning geeft in de wijn. Alle wijnen worden op hout gelagerd. De stijl
kenmerkt zich door finesse en een goede verhouding tussen fruit, rijpheid en kruidigheid.

rr

Ribera del Duero 'La Planta'
tinto fino 95 en albillo mayor 5%
rijping 6 mnd in barriques van Frans en Amerikaans eiken

rrr

Ribera del Duero Arzuaga 'Crianza'
tinto fino 90, cabernet sauvignon 7 en merlot 3%
rijping 15 mnd in barriques van Frans en Amerikaans eiken

rrr

Ribera del Duero Arzuaga 'Reserva'
tinto fino 95 en albillo mayor 5%,
rijping 18 mnd in Franse barriques

Magnum
Magnum

2017
2017
2016

7,70
15,95
15,95

1/2

2015
2015

16,05
9,90

2012

29,75

DOMINIO DEL ÀGUILA
F g 25 h La Aguilera t kalk / rots k semi continentaal O 2010

Als je Dominio del Águila (arend in het Spaans) en zijn eigenaar Jorge Monzón in één
woord moet omschrijven is het 'pasión'. Jorge heeft zijn sporen verdiend bij Romanée
Conti, Vega Silcilia/Alion en Arzuaga Navarro en is in 2010 voor zichzelf begonnen in
de buurt van Aranda de Duero. In dit gedeelte van het Ribera del Duero gebied bezit
Jorge wijngaarden met oude tot stokoude en regelmatig wortelechte stokken verdeeld over 200
kleine percelen. Hij werkt biodynamisch. In de kleine 15e eeuwse oude kelder maakt hij wijnen van
zeer hoog niveau. In de Guia Peñin van 2015, 2016, 2017 en 2018 worden de wijnen tussen de 92
en 98 punten gewaardeerd. De Canta la Perdiz scoort zelfs hoger dan Dominio de Pingus 'Pingus',
de cultwijn van Spanje.

www

Ribera del Duero Albillo Viñas Viejas
fermentatie 10 mnd en rijping 12 mnd in Franse barriques

b
b

2015
2014

40,30
40,30

rrr

Ribera del Duero 'Pícaro del Águila' Viñas Viejas
voornamelijk tempranillo met blanca del país, garnacha en bobal
rijping 19 mnd in Franse barriques

b

2016

17,05

rrr

Ribera del Duero Dominio del Águila 'Reserva'
voornamelijk tempranillo met blanca del país, garnacha en bobal
rijping 36 mnd in Franse barriques

b

2015

40,30

rrr

Ribera del Duero Dominio del Águila 'Canta la Perdiz'
b
voornamelijk tempranillo met cariñena, garnacha, bruñal, bobal en albillo
rijping 36 mnd in Franse barriques (beperkt beschikbaar)

BODEGA Y VIÑEDOS LA SENDA
F g 5 h Ponferrada t klei / kalk k gematigd zeeklimaat O 2013 v

2015 229,50

www.bodegalasenda.es

Diego Losada startte zijn piepkleine bodega na het recupereren van drie oude percelen
mencía wijnstokken. In totaal bezit hij nu 4 hectare met hoofdzakelijk de mencíadruif,
maar ook wijngaarden met gemengde aanplant. De Tinto 1984 (geboortejaar van Diego)
is een wijn gemaakt van minimaal vijftig jaar oude stokken met minimale interventie
tijdens de teelt en vinificatie. Geen concentratiebom, maar op frisheid, finesse en drinkbaarheid
gemaakt. Ongefilterd, zonder klaring en filtratie en zonder toevoeging van sulfiet, een vin naturel.
De productie is slechts 5.953 flessen.

rr
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www.dominiodelaguila.com

Bierzo Tinto '1.9.8.4', Vini de Villa Vino Natural
mencía 100%, rijping 4 mnd in Franse barriques

2017

7,95

B

ARAGEÓN

LA RIOJA
www.cutio.es

NAVASCUÉS ENOLOGIA
G g 30 h Cariñena t kalk / rotsen k semi continentaal

Jorge Navascués is een jonge, zeer talentvolle wijnmaker, geboren en getogen in
de relatief onbekende regio Cariñena, 50 km ten westen van de stad Zaragoza.
Jorge is de oenoloog bij Pago de Aylés en heeft in zijn geboortestreek veel
contacten met wijnboeren die percelen oude garnacha en macabeo bezitten.
Samen met zijn broer Mariano maakt hij sinds kort hiervan zijn Cutio. De druiven van de wijngaard
zijn geselecteerd op basis van kwaliteit van het fruit. Het resultaat zijn volle wijnen met veel sap en
licht houtgebruik.

ww

Cariñena Cutio Macabeo
macabeo 85 en chardonnay 15%,
rijping 1½ mnd in Franse barriques

2016

5,30

rr

Cariñena Cutio Garnacha
50% van de wijn rijpt voor 4 mnd in Franse barriques

2017

5,25

www.bodegasorben.com
BODEGAS ORBEN
H g 28,5 h Villabuena de Àlava t zandsteen / kalk k gematigd zeeklimaat O 1987

Het paradepaardje van de familie Antón ligt in Rioja en is sinds 2005 één van de vier
bodega’s die ze bezit. Bodegas Orben heeft 74 micropercelen van elk ongeveer 0,4 ha
in het hart van Rioja, Alavesa rond Laguardia voor de Orbenwijn en 1,2 ha single
vineyard voor de topcuvée Malpuesto. De oude stokken voor de Orben zijn geplant
tussen 1945 en 1954, voor de Malpuesto zelfs in 1931. Op de arme, zanderige gronden van de
percelen tussen Villabuena de Álava en Laguardia gedijt de tempranillo uitstekend. De kelder van
Bodegas Orben is steil tegen de heuvel aangebouwd en heeft een verval van 50 meter, verdeeld
over 5 verdieping. Alles wordt hier dus met zwaartekracht gedaan. Wijngaardbeheer en vinificatie is
in handen van Ruth Rodríguez. Zij begrijpt hoe je kracht en verfijning in een nieuwe, moderne stijl
Rioja kan krijgen. Productie van deze boutique winery bedraagt maximaal 55.000 flessen per jaar,
waarvan gemiddeld 5.000 Malpuesto. Zowel Orben als Malpuesto worden vanwege hun
onderscheidende stijl niet als reserva op de markt gebracht, wat ze volgens de wijnwet wel zijn.

www.sanvalero.com

BODEGAS SAN VALERO
G g 4000 h Cariñena t grind k semi continentaal O 1944

Bodegas San Valero is een coöperatie van 700 druiventelers en een modern bedrijf dat
in de DO Cariñena erg goed bekend staat. Het maakt plezierige, schone, fruit
gedreven wijnen waarvan wij de Castillo Ducay gekozen hebben met een zeer goede
prijs-kwaliteitverhouding.

www

Chocolate
houtgelagerde blend van drie jaargangen. Viura, malvasia en chardonnay

op aanvraag

Zeer beperkt beschikbaar.

r

Cariñena Castillo Ducay
garnacha 60, tempranillo 30 en cabernet sauvignon 10%

s

2018

3,20

rr

Rioja Orben Tinto
tempranillo
rijping 12 mnd in Franse barriques, 50% nieuw

2016

13,35

rrr

Rioja Orben Tinto 'Malpuesto'
tempranillo
rijping 12 mnd in nieuwe Franse barriques

2015

22,45
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BODEGAS VALLOBERA
G g 90 h Laguardia t klei / zandsteen / kalk k gematigd zeeklimaat O 1990

www.vallobera.com

Javier San Pedro heeft, na jaren samen met zijn broer druiven geteeld te hebben voor de
grote bodega’s in Rioja Alavesa, in de jaren ‘90 zijn bedrijf omgevormd tot een moderne
bodega. De wijngaarden zijn voornamelijk te vinden in de subregio Rioja Alavesa waar
de oude stokken staan op een hoogte van 500 tot 650 meter. De lage rendementen en
een nauwkeurige selectie van hout zorgen voor moderne, verfijnde rioja's. De 'Malarina' is
vernoemd naar de naam van de wijngaard Pago Malarina. De wijn kreeg zes maanden houtlagering,
waardoor de wijn in Spanje ook wel semi-crianza genoemd wordt.

w

Rioja Vallobera Blanco
viura

2018

5,30

rr

Rioja Vallobera 'Malarina'
tempranillo
rijping 6 mnd in barriques van Amerikaans eiken

2018
2017

5,80
5,80

rr

Rioja Vallobera 'Crianza'
tempranillo
rijping 14 mnd in barriques van Frans en Amerikaans eiken

2016

7,95

rrr

Rioja Vallobera 'Reserva'
tempranillo
rijping 18 mnd in barriques van Frans en Amerikaans eiken

2012

11,55

BODEGAS MUGA
G g 330 h Haro t zandsteen / kalk k gematigd zeeklimaat O 1932

Rioja Muga Blanco
viura 90, garnacha blanca 5 en malvasía 5%
gefermenteerd en gerijpt voor 3 mnd in Franse 'Nevers' barriques

2018

8,35

pp

Rioja Muga Rosado
garnacha 60, viura 30 en tempranillo 10%
rijping 3 mnd in oude vaten

2018

7,85

rrr

Rioja Muga 'Reserva'
tempranillo 70, garnacha 20, mazuelo 5 en graciano 5%
rijping 24 mnd in barriques van Frans en Amerikaans eiken

2015
2015
2015

14,20
8,10
30,60

rrr

Rioja Muga 'Reserva Selección Especial'
tempranillo 70, garnacha 20, mazuelo 7 en graciano 3%
rijping 6 mnd in grote eiken vaten en 30 mnd in barriques van Frans
en Amerikaans eiken

2014

22,65

rrr

Rioja Muga 'Gran Reserva' Prado Enea
tempranillo 80, mazuelo 8, garnacha 6 en graciano 6%
Magnum
rijping 12 mnd in grote eiken vaten en 36 mnd in barriques van Frans
en Amerikaans eiken

2010
2010

39,00
80,00

rrr

Rioja Torre Muga
tempranillo 75, mazuelo 15 en graciano 10%
minimaal 60 jaar oude stokken, rijping 18 mnd in nieuwe Franse barriques

2015

52,00

rrr

Rioja Muga Aro
2011 / 2012 / 2013 / 2014 zijn niet geproduceerd
rijping 24 mnd in nieuwe Franse barriques en vaten

2015 114,00

www.bodegasmuga.com

Muga staat synoniem voor klasse en ambachtelijkheid, tot in detail doorgevoerd in ieder
onderdeel van de bodega. De familie Muga investeert continu in haar wijngaarden, allemaal
in het Rioja Alta-gebied. De stijlvolle bodega van Muga ligt in het centrum van Haro,
tegenover het station. De hele familie Muga is betrokken bij het bedrijf. Zo beschikt Jorge
Muga, verantwoordelijk voor de wijngaarden, over een berg aan kennis over terroir in relatie tot
druivenras. Neef Manu Muga geeft binnen het bedrijf leiding aan de verkoop. Als één van de weinige
bodegas maken en repareren vier eigen tonneliers de ruim 20.000 vaten, nodig voor een klassieke
rijping op Frans en Amerikaans eiken. Bodegas Muga werkt praktisch biologisch in de wijngaard en
bemest alleen met zelfgemaakte compost van snoeihout, schapenmest en de restanten uit de vaten,
bestaande uit bezinksel. Geen temperatuurcontrole tijdens de gisting, het gebruik van natuurlijke
gistcellen en klaring met vers eiwit zijn belangrijke elementen van de vinificatie bij Bodegas Muga.
Bodegas Muga geniet grote nationale en internationale bekendheid.
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PAÍS VASCO

www.camposenanzo.com
BODEGAS CAMPOS DE ENANZO
I g 500 h Murchante t grind / zand / kalk k gematigd zeeklimaat O 1958

BODEGAS ITSASMENDI
J g 30 h Gernika-Lumo t zand / kalk k zeeklimaat O 1994

Bodegas Campos de Enanzo is een moderne coöperatie. Het bedrijf legt zich toe op
het maken van moderne, betaalbare wijnen. De wijngaarden liggen vooral in het
zuidelijke gedeelte van Ribera Baja de Navarra. De rendementen bedragen maximaal
50 hl/ha en de gemiddelde leeftijd van de stokken is zo'n 25 jaar.

w

Navarra Basiano Viura Blanco

s

2017

3,20

p

Navarra Basiano Garnacha Rosado

s

2018

3,15

r

Navarra Basiano Tempranillo Tinto

s

2017

3,15

www.bodegasitsasmendi.com

Bodegas Itsasmendi, ooit begonnen als een avontuur van een aantal vrienden, is inmiddels
uitgegroeid tot een serieus bedrijf, voor het grootste gedeelte in het natuurgebied
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. De DO Txakoli de Bizkaia bestaat sinds 1994 en
Itsasmendi ligt tussen de steden San Sebastian en Bilbao. In beide steden zijn de wijnen
van Itsasmendi bij veel van de tapasbarretjes te vinden. Er worden met name witte wijnen geprodu
ceerd (85%) van de lokale druivenrassen hondarrabi zuri en hondarrabi zuri zerratia. Het vochtige,
koele gebied ligt aan de kust op een hoogte van 50 tot 200 meter boven zeeniveau.

www.bodegascorellanas.com
BODEGAS CORELLANAS
I g 60 h Corella t grind / zand / kalk k gematigd zeeklimaat O 1900

Het familiebedrijf Bodegas Corellanas ligt in het zuidoostelijke deel van Navarra, waar
traditioneel veel moscatelwijnen gemaakt worden. De Moscatel 'Sarasate' wordt hier al
sinds 1900 geproduceerd en heeft landelijke bekendheid. Deze goudgele dessertwijn is
zeer aromatisch, volzoet, maar heeft tevens een aangename frisheid.

zz

Navarra Moscatel 'Sarasate' Vino de Licor
restsuiker 190 gram/liter

s

15% alc

4,75

w

Txakoli de Bizkaia
hondarrabi zuri 50 en hondarrabi zuri zerratia 50%

2017
2016

9,75
9,75

ww

Txakoli de Bizkaia nr.7
hondarrabi zuri 80 en riesling 20%

2016
2015

12,95
12,95

zz

Txakoli de Bizkaia Urezti 'Vendimia Tardía'
hondarrabi zuri en iets izkiriot handi (gros manseng)

2014

14,25

1/2
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GALICIA
AGRO DE BAZÁN
K g 25 h Vilanova de Arousa t graniet / zand k zeeklimaat O 1981 v

PORTUGAL
www.agrodebazan.com

Agro de Bazán is een voorbeeldbedrijf en trendsetter voor Rías Baixas. Tot halverwege
de jaren ’80 was de wijnbouw in dit gedeelte van Galicië zeer kleinschalig en gericht op
de lokale afzetmarkt. Wijngaarden zijn hier vaak niet groter dan een tuintje. In het
subgebied Val do Salnes geldt Granbazán al jaren als één van de beste producenten.
Het gebied Rías Baixas ligt in Galicië, het uiterste noordwesten van Spanje. Typerend voor dit zeer
groene wijngebied is de traditionele pergola wijnbouw die er voor zorgt dat de druiven voldoende
belucht worden, zodat het fruit niet voortijdig verrot, want Galicië kent zeer veel neerslag. De
wijnen van Granbazán hebben een zeer opwekkende zuurgraad en zijn daarnaast mooi rond en
sappig, waardoor ze culinair veelvuldig inzetbaar zijn.

w

Granbazán 'Etiqueta Verde' Albariño

2017

8,10

ww

Granbazán 'Etiqueta Ámbar' Albariño
gemaakt van het eerste afloopsap van geselecteerde druiven,
een gedeelte van de wijn heeft de malolactische vergisting ondergaan

2017

10,40

www

Granbazán 'Limousin' Albariño
gefermenteerd en gerijpt voor 6 maanden in Franse barriques

2015

16,50
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WIJNSTREKEN

A
B

ALENTEJO
DOURO

ALENTEJO

HENRIQUE UVA
A g 135 h Herdade de Mingorra t zand / grind k mediteraan O 2003

www.mingorra.com

Op de in totaal 1.400 ha die Henrique Uva bezit staan niet alleen wijnstokken, ook zijn
hier 200 ha met olijfbomen te vinden alsmede veel bossen. Het bedrijf is opgericht in
2003. Henrique Uva heeft zijn wijngaarden onderverdeeld naar leeftijd van de wijnstokken:
60 ha is meer dan 30 jaar oud. De nieuwe winery die in 2004 is gebouwd beschikt over
een grote capaciteit, zodat de druiven van de verschillende wijngaarden tegelijk kunnen worden
verwerkt. Er zijn tevens koelruimtes gemaakt om de druiven bij binnenkomst terug te koelen om het
fruitige karakter goed te bewaren. Er wordt hier zowel handmatig als machinaal geoogst en de
geplante druiven zijn typisch voor het Alentejo gebied met uitzondering van de viognier.

w

Mingorra 'Terras d'Uva' Branco, Vinho Regional Alentejano s
antão vaz, verdelho en viognier

2018

4,15

pp

Mingorra 'Terras d'Uva' Rosé, Vinho Regional Alentejano
aragonez

s

2018

4,15

rr

Mingorra 'Terras d'Uva' Tinto, Vinho Regional Alentejano
trincadeira, aragonez en alicante bouschet

s

2017

4,15

rr

Mingorra Colheita Tinto, Vinho Regional Alentejano
trincadeira, altrocheiro, alicante bouschet en touriga nacional,
rijping 6 mnd in Franse barriques

2017

5,95

