
Spaanse rode wijnen 
 

CASTILLO SAN SIMON RESERVA               D.O. Jumilla  

Bodega:          Bodegas 1980                         
Druiven:         Tempranillo en Monastrell 
 
Reserva = 12 maanden op  eiken vaten 
Onderscheidingen:  Bronzen medaille op de Challenge 
International du Vin.   
                                       Zilveren medaille op de International 
Wine & Spirit Competition. 
 
Bij BBQ, vleesgerechten, stoofpotjes, varkenswangetjes, kaas    
Zien:       donker- tot warm rood, roodbruin in de rand. 
Neus:       duidelijk bessenfruit met hout. Laurier. 
Smaak:     zwarte bessen en ook hier duidelijk hout. Een weinig laurier.   
              redelijke zuren. Hint van witte peper. 
 

 

PICATIS TUIS TEMPRANILLO 
                                                                          Vino de la Tierra De Castilla y León   

Bodega:     Agricola Castellana Coop. 
Druif:         Tempranillo 
Opvoeding:   zes maanden op eik, 70% Amerikaanse en 30% Franse 
 
Bij Aziatische gerechten, visgerechten, bij pasta en als aperitief   
Zien: mooi robijnrood 
Neus: rood fruit, gestoofd fruit  
Smaak: krachtig en fris met toetsen van rode bessen 
 

 

DE MULLER CRIANZA                                     D.O. Ca. Priorato      

Bodega: De Muller  
Druiven: 60% garnatcha negra, 20% merlot, 10% syrah en 10% cariñena 
 
Totale zuren: 5,95 gr/L,   restsuiker 1,4 gr/L.    
Bij gebraden vlees en rijpe kazen 
Zien:     kersenrood, mooie tranen 
Neus:  diepe en complexe aroma’s van rijke vanille en geroosterde aroma’s 
van Frans eiken. 
Smaak:  goed in balans, warm, lange afdronk, heerlijke wijn 

 



PATA NEGRA GRAN RESERVA                    D.O. Valdepeñas 

Bodega: Bodegas Los Llanos              
Druif : Tempranillo 100% 
 
Gran reserva = 2 jaar op vat en 3 jaar op fles op de bodega 
Onderscheiding:  Gouden medaille Bacchus 2014 
 
Gastronomie: bij rood vlees en harde kazen 
Zien:  Helder robijnrood  
Neus:   Aroma’s van de opvoeding, en complexe aroma’s van de  Tempranillo 
en kruiden   
Smaak:  Zeer aangename wijn, goed gestructureerd, lange afdronk, veel hout 

 

 

MAYOR DE CASTILLA GRAN RESERVA 
                                                                                                  D.O. Ribera del Duero     

Bodega:   Viña Arnáiz          
Druif:       Tinta del pais 
 
Gran reserva = 2 jaar op vat en 3 jaar op fles op de bodega  
Onderscheidingen:      Berliner Wein Trophy 2013,  

Gold Medal, International Wine Challenge 2013,  
Bronze, Mundus Vini 2013,  

Bij rood vlees met hartige sausen 
Zien:   blinkend en schitterend, mooie robijnrode kleur. 
Neus:   primaire aroma’s duidelijk waar te nemen, en ook hout, leder en rijpe 
bessen 
Smaak:  mooi in balans, zeer aangenaam en een lange afdronk 

 

 

GORGORITO SELECCIÓN               D.O. Toro    

Bodega: Bodegas Copaboca 
Druif: Tinta de toro = tempranillo      
 
selección = oude wijnranken. 
Deze jonge wijn kreeg een korte vatlagering op Amerikaanse eik (Quercus Alba) 
van iets minder dan 2 maanden.     
Bij gebraden en geroosterd vlees, ook bij béarnaise en zo maar een glas. 
Bewaren / drinken nu drinken, 5 jaar bewaren kan 
Gorgorito betekent triller en slaat op de vogel die op het etiket staat afgebeeld. 
De wijn heeft een diepe kleur, een zeer aangenaam en doordringend aroma van rijp fruit. 
Het hout laat zijn sporen na zowel in de neus als in de mond, het is een mooie wijn met  
rijpe zachte tannines en een volle lange afdronk met tonen van rijp rood en zwart fruit en 
wat kruidigheid. 

 



 

LES PUSSES                                          D.O. Ca. Priorato   

Bodega: De Muller  
Druiven: 50% merlot 50% syrah    
 
Opvoeding op Hongaarse eik  
Bij rood vlees in rijke sauzen. 
Zien:  mooi kersrood paarse tonen en mooie benen  
Neus:  zeer aromatisch, viooltjes, zwarte bessen en kruiden, vanille  
Smaak: goede structuur en mooie body, vanille, hout, gedroogde  vruchten en  
              chocolade  

 

 

 

LO CABALÓ RESERVA                  D.O. Priorat   

Bodega: De Muller  
Druiven: 75% Garnacha, 10% Merlot, 10% Syrah  and  5% Cariñena. 
 
Opvoeding/type: 15 maanden in nieuwe Franse eik 
Gastronomie: rood vlees, paté, kaas en delicatessen  
Zien:  mooie kersenkleur 
Neus:  extreem goede geur, rijk en complex fruit, hout, toast  
Smaak:  hout en fruit is mooi verweven, iets voor kenners 

 

MARQUÉS DE CARRIÓN CRIANZA 
                                           D.O.Ca Rioja  

Bodega: García Carrion 
Druiven: Tempranillo, Graciano en Mazuelo  
 
Bij vleesgerechten, pizza, pasta, paella, kazen 
Zien: heldere briljant rode wijn  
Neus: aroma’s van rood fruit, specerijen en vanille 
Smaak: De wijn is rijp en heeft een vleugje vanille, de tannines zijn goed 

geïntegreerd. 
              De afdronk is zeer lang 

 

 



VIÑA ARNÁIZ RESERVA                                      D.O. Ribera del Duero   

Bodega: Viña Arnáiz   

Druiven: Tinta del País, Cabernet sauvignon, Merlot 

 
Productie: 18 maanden op Amerikaanse- en Franse eik En 18 maanden op  
fles op de bodega. 
Onderscheidingen:   
 

 
 
     Best winery in Spain by the prestigious Vinitaly International        
     Competition two years running. 

 
 


