Condesa de Leganza Tempranillo
In 1999 begon Bodegas Faus0no aan wat misschien wel hun meest
ambi0euze project zal blijken te zijn, met de aankoop van een oud
wijngoed in het noorden van La Mancha van 550 ha, in de buurt van
Quintanar de la Orden. Dit deel van La Mancha, met glooiende
wijngaarden, bezat reeds enige reputa0e voor de kwaliteit van de
wijnen. Na het wijngoed verworven te hebben, investeerde Bodegas
Faus0no direct in een nieuwe bodega, voorzien van de modernste
apparatuur en starHe een omvangrijk herplan0ngsprogramma. De
eerste oogsten bewezen het gelijk van Faus0no dat hier met een juiste
aanpak voortreﬀelijke wijnen gemaakt kunnen worden. Aangemoedigd
door dit succes werd, toen de kans zich voordeed, besloten om nog een
aantal aangrenzende percelen ter grooHe van bijna 600 ha bij te kopen,
zodat het wijngoed inmiddels bijna 1100 ha meet.
Land: Spanje
Druivensoort: Tempranillo
Geur: Harmonieuze geur van kruidigheid en rijpheid
Smaak: Stevig van smaak met geïntegreerde houHonen en smaken van rijp fruit met ﬂuwelen
tannines Afdronk: Krach0ge, lange afdronk
Wijn-spijs: Past heel goed bij paella, tapas, gevogelte met olijven, lamskoteletjes, gegrild rund- en
varkensvlees, barbecue, stoofschotels, diverse kazen of zo maar voor de gezelligheid.
Prijs per doos van 6 ﬂessen € 39,=

Primera Piedra Sauvignon Blanc – Chili
Chili is een land met adembenemende landschappen,
een vriendelijke bevolking en heerlijke wijnen.
Ingeklemd tussen Andes, woes0jn en S0lle Oceaan proﬁteert
het land van een uniek wijnklimaat met mediterrane trekken.
Door de bijzondere ligging is de kans op schade door insecten
of schimmels klein. Met andere woorden, Chili is een echt wijnparadijs.
De eerste Chileense wijnexport naar Nederland dateert van 1966.
Sindsdien is het aandeel Chileense wijn in ons land spectaculair gegroeid.
Land: Chili
Kleur: bleek groengeel
Geur: expressief, fris en mineraal, met tonen van citrus en tropisch fruit, zoals limoen,
grapefruit, ananas en peer, aangevuld met en zachte kruidigheid
Smaak: medium body, met een levendige frisheid, die zo kenmerkend is voor dit druivenras. De tonen
van citrus en tropisch fruit komen ook in de smaak terug.
Wijn-spijs: smaakt heerlijk bij salades, schaal- en schelpdieren, ceviche en vis.
Serveren: bij voorkeur schenken op 8-10 °C
Prijs per doos van 6 ﬂessen € 39,=

Strelitzia Ridge Pinotage Rosé - Western Cape

Zuid-Afrika is uniek wat betreb het feit dat het exact kan aangeven wanneer ’s
lands wijnbouw begon: op 2 februari 1659. De eerste gouverneur van de Kaap,
Jan van Riebeeck, schreef des0jds in zijn dagboek: “Vandaag, ere aan God, is
daar die eerste keer van Caepse druiwe wyn geparst”.
De wijnbouw in Zuid-Afrika is hoofdzakelijk geconcentreerd in het uiterste
zuidwesten van het land, in de westelijke Kaapprovincie (Western Cape). Het is
een heel gevarieerde regio met wijngebieden die bijna allemaal binnen twee à
drie uur rijden vanaf de kust liggen en op0maal proﬁteren van het overwegend
mediterrane klimaat dat zo guns0g is voor druiventeelt.
De Strelitzia Reginae obewel de Paradijsvogelbloem is één van de meest
opvallende en geliefde Zuid-Afrikaanse bloemen, die je, naast de Protea, in de hele regio Western
Cape kunt vinden. De lichte oranje en paarse bloemblaadjes op lichtgroene stengels lijken op een
kleurrijke vogel met lange veren, die vrijheid, schoonheid en pracht symboliseert.
Land: Zuid Afrika
Smaak type Wijn: Fris & Vriendelijk
Kleur: bleek roze kleur
Geur: de Pinotage Rosé is een frisse en frui0ge wijn, geurend naar fris rood fruit
Smaak: fris en frui0g met hints van aardbeien en rood fruit
Afdronk: frui0g en zacht, met een sappige afdronk
Wijn-spijs: de wijn is perfect om te serveren bij tapas, salades en pasta’s met room. Ook zeer geschikt
als aperi0ef
Prijs per doos van 6 ﬂessen € 39,=

