
Spaanse witte- en rosé wijnen 
 

 

TERRAMAR CHARDONNAY  
                                                              D.O. Tarragona Bodega: De Muller 
Druif:            Chardonnay 100%      
Opvoeding: op Amerikaans en Europees eiken.  
 
Bij oesters, schaaldieren, gegrilde vis, vis in gastronomische sauzen  
en witte vleessoorten 
 
Zien: licht goudgeel 
Neus:   een intens aroma van appel en ananas, ook citrus, kokos en vanille 
Smaak: zeer droog, rijke witte wijn. De gisting en de rijping op droesem in 
nieuwe eikenhouten vaten geven een mooie gouden, glanzende  kleur met een fruitig, 
heerlijk gevarieerd aroma. Hij heeft een persoonlijkheid die alleen grote wijnen kunnen 
bieden.  

 

 
 
 
 
CANTARRANAS VERDEJO                         D.O. Rueda  

Wijnhuis: Cuatro Rayas 
Druif : Verdejo 100% .  
 
Bodem: een laag kiezels over een ondergrond van klei op 800 meter hoogte.   
Als aperitief, bij vis en frisse salades 
Zien:  Bleek groen-geel 
Neus:  Frisse, fruitige en stuivende neus, met indrukken van steenvruchten 
Smaak:  Mooie krachtige smaak iets vettig. Gastronomische wijn. Complex met een                  
                            prachtige balans Als aperitief, bij vis en frisse salades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PECATI TUIS VERDEJO                             Vino de la Tierra De Castilla y León 

Bodega: Agricola Castellana Coop.  
Druif: Verdejo 100% 
 
Bij Aziatische gerechten, visgerechten, bij pasta en als aperitief   
Zien: wit tot bleekgeel 
Neus: opwekkend met tonen van kruisbessen, ananas, perzik en meloen, een 
lichte    
              kruidigheid en een hint van amandelen. 
Smaak: mooi sappig begin met veel frisse fruittonen, hint van venkel en 

kruiden, in de afdronk een licht bittertje. 

 

 

 

ÓPERA PRIMA CHARDONNAY                                          D.O. La Mancha   

Bodega: Garcia Carrion      
Druif: Chardonnay 100% 
 
Volume alcohol: 12%  
Onderscheiding: International Wine and Spirits Competition 2010, Bronzen 
medaille  
Bij visgerechten, pasta en salades  
Zien: helder, strogeel 
Neus: complex, elegant, sensueel, tropische vruchten 
Smaak: rond en harmonisch, citrus, appel, banaan, balsamico, honing, 
aanhoudende  
              lange afdronk 

 

 

 



Copaboca Verdejo                                                             D.O. Rueda    

Bodegas Copaboca  
Druif :  Verdejo 100% 
 
Dit is een ecologische wijn en dus vrij van chemicaliën. De druiven groeien in 
een rivierbedding van de Duero in een natuurreservaat. 
Onderscheidingen: ontdekking van de maand in Vino-magazine juni 2010. 
Goud op de 14e Berliner Wein Trophy.    88 punten in Guía Peñin 2011 
Als aperitief, bij gegrilde visgerechten, pasta, slaatjes en asperges 
Deze wijn is licht strogeel van kleur, aroma’s van witte bloemen en tropische 
vruchten wat typisch is voor de verdejodruif.   De wijn is mooi in balans, met 
een prettige frisheid een aangenaam zuurtje, tonen van appel en kruisbes en 
een lange afdronk. 
 
 
 

 

 

FONDILLÓN GRAN RESERVA 1970 CULEBRÓN 
                                                                                                            D.O. Alicante 

Bodega: Robert Brotons      
Druif: Monastrell 100% 
 
Productie: geoxideerde wijn, zeer lange tijd op eiken vaten, 30 jaar.  
  
Als aperitief, bij blauwe kazen, bij nagerechten van gedroogd fruit, bij 
pasta 
Na openen kan je deze wijn tot 6 weken bewaren in de koeling, zonder 
verlies van aroma’s. 
 
Fondillón  is een wijn uit Alicante, het is een speciale versie van de 
monastrell druif. Er is in die regio een speciale wijngist die wijn kan 
vergisten (bereiden) tot 17 à 18°C.  Het is een natuurlijk verschijnsel, 
zoals de flor bij Sherry, het komt dus niet in elk vat voor en je kan het er 
ook niet planten, het komt ook niet elk jaar voor. De wijnen moeten minimum 10 jaar op 
vat rusten. 

 

 

 



PECATI TUIS ROSADO                              Vino de la Tierra De Castilla y León   

Bodega: Agricola Castellana Coop.  
Druif: Tempranillo 100% 
 
Bij Aziatische gerechten, visgerechten, bij pasta en als aperitief.   
Zien:      mooi aardbeienrozig 
Neus: een verleidelijke zachte geur van, voorjaarsbloemen, aardbeien,  
              frambozen, kersen en bosbessen.. 
Smaak: mooi sappig begin met veel rood  fruit, zachte zuren, ietsje 

kruidigheid en een droge afdronk. 
 
Castilië en Léon, ten noordwesten van Madrid, is een van de meest 
fascinerende wijngebieden van Spanje. Amper 25 jaar geleden nog zeer 
onbekend. Tegenwoordig worden hier moderne en zeer gewilde wijnen 
gemaakt. Van de frisse witte wijn van Verdejo uit Rueda tot krachtige rode 
wijn uit Toro.De wijngaarden van Castilla y León, zoals de regio in het Spaans 
heet, liggen hoog, op 500 tot 900 meter. De grond is schraal.  Het klimaat is 
extreem, met korte strenge winters en lange, droge zomers. Late vorst tot in het voorjaar 
bedreigt elk jaar de oogst. De druiven moeten vechten voor elke druppel en dat maakt 
hun sap rijk en geconcentreerd. Castillië en Leon kent 7 DO's, waarvan Ribera del Duero, 
Rueda, Toro en Bierzo de belangrijkste zijn. 

 

 

 


