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Pago de Cirsus Credit: Araex 
What is a Vino de Pago? 

The 21st century is showing us Spanish winemakers who want to embrace more finite 
classification methods and in turn make the higher-quality vineyards of the Iberian Peninsula 
more visible to the world's wine drinkers. 
One of the fruits of these efforts has been the "Vino de Pago" system that came into legal being 
in 2003. 
Perhaps a foreign term for people who don't know it yet, the easiest way to think of it is like a 
French-wide Grand Cru system that while based in Spain's Denominations of Origins (DOs) 
functions independently of them. It's important to note that within the reglon of Catalonia, a 
separate classification system exists only for their wines that functions in the same manner but 
is called "Vi de Finca". mmi5 PAÜ05 
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Vino de Pago 

• In 2003 werd, door de overheid een 
nieuwe categorie aan het 
classificatiesysteenn toegevoegd, 
de DO Vino de Pago. 

• De werd aan de top van de 
pyramide geplaatst, nog boven de 
DOCa. 

• Bij de start in 2003 waren er twee 
wijngoederen uit Castilla-La-
Mancha die het label Vino de Pago 
mochten voeren, nu zijn het er 17 



Met de neus in het glas 

Nu het er op Hjkt dat de echte herfst is losgebroken (25 okt), was er bij het begin van de Vinos de 
Pago-'proeverij hiervan nog geen sprake. De mensen Hepen nog rond met korte mouwen en korte 
broeken en dat op 8 oktober aimo 2018. 
Het weerhield de wijnliefhebbers er gelukkig niet van om aanwezig te zijn bij deze, naar later bleek, 
mooie proeverij, gepresenteerd door onze wijimieester Jan Vegter. Dan weten we ook dat we een 
doorwrocht werkstuk krijgen voorgeschoteld met alles erop en eraan. 
Maar zoals gebruikelijk opende onze voorzitter Menno deze bijeenkomst en heette iedereen van 
harte welkom met een nieuwe introducé, maar moest tevens constateren dat er helaas nogal wat 
afzeggingen te noteren vielen. Dit om diverse redenen, zoals vakantie, ziekte en/of zakelijke 
besognes. 
Op 24 november is er op deze zelfde lokatie een bijeenkomst van Landelijke Wijnmeesters waarna 
er een lunch zal worden geserveerd, om die te laten overgaan in een fraaie proeverij door Cees van 
Casteren, Master of Wine. Het betreft ditmaal een mooie proeverij van de vaak schitterende wijnen 
van Alto Adige, vroeger Südtirol. Zal zeker zeer interessant worden. Uitnodiging inmiddels op uw 
site. Lokatie Bartimeus. 
Waar onze voorzitter tevens aandacht voor vroeg was het feit dat er in februari weer bestuurs
verkiezingen moeten plaatsvinden alwaar Ron na twee termijnen plaats zal moeten maken voor 
iemand anders. Nu heeft Mermo al een beetje laten doorschemeren dat hij die plaats graag zou 
willen innemen, omdat de jas van voorzitter hem toch niet zo goed past, en dat de cijfertjes hem 
nader zijn dan de voorzittershamer. Er worden dus liefliebbers gevraagd om zich kandidaat te 
stellen. Waarvan akte! 
In december zal er weer een Wijn/Spijs avond worden georganiseerd, waarschijnlijk op dit adres, 
en in januari zullen we als alles goed gaat, weer het traditionele concert en proeverij kunnen 
beleven in het Jordan Lyceum, met een Rioja-proeverij. 
Nu konden we eigenlijk starten met hetgeen waarvoor we waren gekomen de proeverij waarvoor 
Jan zich al had warmgelopen. SPANJE: een groot land in velerlei opzichten, maar zeker ook als 
wijnland. Bleef het vroeger nog wel eens hangen in wat ouderwetse wijnen met alles wat daar om
heen hing, tegenwoordig streeft men meer naar kwaliteit. De tijd van ouderwetse houtige en biji» 
over de kop zijnde Rioja's is toch wel een beetje voorbij. Getuige het initiatief van een aantal 
topwijnboeren om een kwaliteitskenmerk in het leven te roepen a la VDF in Duitsland. Hiervoor 
heeft men het kwaliteitskenmerk Vino di Pago bedacht. Dit is een particulier 
initiatief en heeft (nog) geen wettelijke status. In dit verslag kunt u nog een 
soort kwaliteits-pyramide vinden die dit aan-schouwelijk maakt. 
Jan had al veel informatie meegezonden met de convocatie zodat ik 
die allemaal niet hoef te herhalen, alleen de meest relevante zal ik 
hier nogmaals vermelden. 
Laten we eerst maar eens de eerste wijn naar voren halen, een 
Chardonnay met de naam Pago de Cirsus. 2016. Nu zal de 
druivensoort Chardoimay niet direct verwachtingen wekken 
van iets bijzonders,want waar struikel je niet over deze 
druivensoort. Van zijn thuisland Bourgogne is hij de hele 
wereld overgetrokken met soms fantastische resultaten, 
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vaak ook helemaal niks. Te pas en te onpas kom je steeds weer de namen tegen van druivensoorten 
die uitgezwermd zijn naar allerlei windstreken en die je dan vaak tegenkomt in het schap van de 
super, en waar je dan niets in terugvindt van de oorspronkeleijk druif of druiven. Goed idee dus, om 
zoals Grande Pagos dat nastreeft de kwaliteit op de eerste plaats te zetten. Dus kom ik nu terug op 
de Cirsus 2016 uit het bekende wijngebied Navarra. Een lichtgele wijn in het glas, zweempje groen. 
Helder. In de neus mango, banaan, meloen en wat snoepjes. In de mond troffen we een behoorlijke 
ẑ ttoon aan met wat weinig zuren, ietsje bitters en wat exotisch fruit. In de mond fluwelig, 
gemiddelde afdronk en met wat weinig nuances die de wijn iets spannender zouden maken. Een 
redelijk glas wijn, niet echt heel interessant, jong en nu g 
We kregen nog een tweede witte wijn te proeven, 
ditmaal uit de streek Castilla en ook een wijn met 
een druivensoort die we op heel veel plaatsen kunnen 
tegenkomen, de Grenache of zoals hij (zij) hier heet 
Gamacha. Voor deze druif geldt eigenlijk hetzelfde, 
soms maakt men er iets moois van, soms is het be
labberd. Niet alleen is het resultaat afhankelijk van 
de streken waar ze worden aangeplant, maar ook hoe 
groot is de opbrengst, het klimaat, en de rest kimt u zelf 
invullen. Het resultaat van de Gamacha is zeker van vol
doende kwaliteit en niet een wijn van dertien in een do
zijn. De Matelot uit het jaar 2016 was lichtgeel en helder. Lekker geel fruit in de neus, wat kruidig
heid met wat mineralige tonen. Klein beetje appel. In de mond een frisse wijn met gemiddelde 
zuren en ietsje meer zoettonen, bittertje en wat kruidigheid. Redelijke balans, fluwelig in de mond 
en een goede gemiddelde afdronk. Wat vlak, maar best plezierig. 
Schuin onder Madrid kunnen we in Valdepusa het wijngoed vinden van Marqués de Grinon, een 
wijngoed van naam en faam dat al decennia fraaie wijnen (kan) maken. Wat hier bij onze derde 
wijn opvalt is de combinatie van druivensoorten. Naast de Syrah, Petit-Verdot en Graciano. Deze 
laatste druivensoort figtffeerde hoofdzakelijk in de Riojastreek waar hij nu bijna is verdwenen ten 
faveure van andere stokken. Hier en daar duiken nog wel kleine percelen op zoals hier, en waar
deert men kermelijk deze delicaat geurende druif nog wel. 
De kleur van deze wijn uit het jaar 2012 was zwartrood, bijkans ondoorzichtig. Een krachtige geur 
met zoet rood fruit, zwarte kersen een tikje kaneel en een dropje. De houtopvoeding was duidelijk 
waarneembaar. Ook in de mond speelde het zoet een belangrijke rol, met wat weinig zuren als 
tegenhanger. Zwart en rood fruit, tannines die nog ruim voorhanden waren en houttonen. Toch komt 
de wijn in de mond vrij zacht biimen, maar ontplooit dan toch wel een flinke portie stevigheid. 
Hoge smaakintensiteit, wat branderigs van de alcohol, wat stroefs in de afdronk. Balans wat minder. 
Krachtig. Deze wijn vraagt om een stevige maaltijd. 
Senorio de Aylés, onze volgende wijn komt uit de regio Zaragoza en wordt gemaakt met de druiven
soorten Gamacha, Tempranillo, Merlot en Cabemet. De wijn uit het jaar 2015 krijgt een opvoeding 
op Franse eiken barriques. De ondemaam van de wijn is " Y de Aylés". De Y staat voor Yegua 
(merrie), het ruige terrein dwong de boeren sterke werkdieren te gebmiken bij het werk in de 
vdjngaard, vandaar. 
In het glas een donkerrode wijn, bijna ondoorzichtig. In de neus zwarte bessen, bramen en wat 
kruiderij. In de zoettonen chocolade. Mooie neus. In de mond een goede balans tussen zoeten en 
zuren met daarbij een prima dosis tannines en bitters.Iets peperigs naast het fmit. Stevige wijn in de 
mond, lange afdronk. Klein prikje. Het bezwaar bij deze rode wijnen, zou kutmen zijn dat het 
alcoholgehalte in zijn algemeenheid vrij hoog is, gemiddeld toch wel 14.5%, soms hoger. 
Niettemin een prima glas wijn. 
In Navarra, het noordelijke deel van Spanje, maakt men al eeuwen lang wijnen, en daar tussen de 
rivieren Ebro en Douro, of op zijn Spaans Ribera del Duero , daar vinden we Bodegas Arzuaga 
Navarro S.L. met de wijn Pago Florentino 2013. Deze wijn wordt gemaakt van de Cencibel-druif 
die we misschien beter kermen als de Tempranillo. Deze wijn gaat 12 maanden op barriques en 

oed drinkbaar. BOBAL 
De Bobal behoort tot Spanjes belangrijkste varië
teiten voor rode wijn - hij is er bijna even talrijk als 
de Monastrell. En toch geeft hij een heel andere 
wijn dan het gebruikelijke koppige, bijna soepach
tige Spaanse brouwsel. Bobal-wijn is bijna dun. In 
Utiel-Requena, waar 95% van de 50.000 hectare 
wijngaarden ermee is beplant, geeft hij wijnen die 
slechts ca. 11,5% alcohol bevatten en een aardige 
hoeveelheid zuren. Dit onderscheidt de wijnen uit 
deze regio aan de westgrens van Valenda duidelijk 
van de gargantuaanse rode wijnen van JumiUa en 
Yecla uit het zuiden. Jan Read beveelt met name 
de rosados van Bobal vdt Utiel-Requena aan. In Ali-
cante verbouwt men de Bobal ook. Daar onder
steunt hij de Gamacha en Monastrell. Ook komt 
men hem tegen in Aragonse wijnen als Carifiena. 

Synoniem^ Tinto de Requena. 



wordt niet gefilterd. Een wijn met een nog paarsrode kleur, wat lichter dan de vorige wijnen. 
Helder. In de neus kruidnagel, kersen en hout, tonen van yoghurt en men bespeurde ook chocolade. 
Ook hier waren de zuren en zoeten goed in balans met daarbij zachte tannines. Vrij veel donker rijp 
fruit. Ook hier was de kruidnagel aanwezig evenals lichte bitters. Wat drogend in de mond, iets 
boertigs, maar heeft toch een bepaalde frisheid die de wijn wat lichter doet overkomen. Prima. 
In dezelfde omgeving waar we de vorige wijn konden vinden, zijn we figuurlijk nu te gast bij de 
Bodegas Uribes Madero in de streek Cuenza. Wij proefden de Calzadilla-wijn uit het jaar 2014. 
deze 100% Gamacha-wijn komt van wijngaarden die liggen tussen de 900 en 1000 meter hoogte. 
Deze wijn krijgt ongeveer 14 maanden lagering op barriques. 
Wij proefden een wijn die robijn/kersenrood was met mooie geuren van kersen, kmidigheid en 
drop. 
Wat zoettonen in de neus en duidelijke geuren van hout. In de mond mooi zoet en fmittonen. Vrij 
hoge zuren, glycerine en zachte taimines. Hoge smaakintensiteit. Goede balans. De moeite waard 
Een wijnmaker die al heel lang en meestal ook heel goed fraaie wijnen maakt is Marqués de Grinon 
uit het gebied Valdepusa, al ligt de basis van dit bedrijf in de Rioja. 
De wijngaarden van Valdepusa liggen in de omgeving van Toledo. 
Zij zijn de medeoprichters van de Do Vino de Pago, en streven 
uiteraard naar de beste kwaliteit wijnen. Zij streven er dan ook 
naar om met de nieuwste technieken zoals dmppelirrigatie en 
met biologische technieken en modem wijngaardbeheer tot het t>Arrt t j t rMïPKiTl>rl 
door hen gestelde doel en kwaliteit te komen. PACry FLORfcN 11IN-| 
Wij proefden een wijn, Syrah 2014 Do Dominio de Valdepusa die een zeer donkere bijna diep
zwarte kleur vertoonde met een hoge intensiteit. In de neus geuren van jammig fmit, stal, asfalt en 
kruidigheid. Ietsje peper. In de mond mooie zoeten en zuren naast dik fmit en zachte tannines. 
Ook in de mond dat wat jammige fmit. Zacht en filmend in de mond, maar zeker ook met een 
bepaalde pittigheid. Goede balans. Dit bijna lovende verslag heeft naar mijn idee ook een (kleine) 
keerzijde. Het is allemaal prachtig gemaakt, zo ook de laatste wijn, maar daarover straks, het is 
allemaal een beetje veel, bijna overweldigend, en daardoor ook wat vermoeiend. Maar het blijven 
hoe dan ook, mooie wijnen. 
Van een iets ander slag, is de Vinca Terrerrazo 2014 uit de streek Valencia. Nu eens niet een wijn 
van de bekende dmivensoorten, maar een echte Spanjool, n.1. de Bobal. Hierbij ook een 
beschrijving van deze dmif van Jancis Robinson. 
Deze Vino de Pago kreeg van ons de volgende beoordeling, Zwartrood, paars in het glas, helder en 
hangt met mooie tranen. In de neus geuren van rood-zwart fmit, drop, zuivel en caramel. Malo
lactisch. Toch heeft deze wijn een redelijke hoeveelheid zuren naast vrij veel zoet. Zachte tannines 
en een duidelijke houtimpressie, 21 maanden houten barriques. Hoog in zijn smaken, mondgevoel 
filmend met een vrij lange afdronk. Goed in balans. 
Uit de streek Aragon komt de wijn 3 Trésmil, Senorio de Aylés. 2015. Hier treffen we een mix aan 
van diverse dmivensoorten zoals Tempranillo, Merlot, Gamacha en Cabemet-Sauvignon. Ik denk 
dat in Frankrijk een dergelijke mix van dmivensoorten niet mogelijk zal zijn. Dmiven die een ge
matigd klimaat verlangen naast dmiven die juist gedijen in warme streken. Toch kiest een wijnboer 
voor een dergelijke samenstelling vanuit zijn optie om er iets moois van te maken. Nu is het 
natuurlijk mede bepalend de ligging van het wijngoed, en dat is in dit geval het Noord-Oosten in de 
nabijheid van de stad Zaragoza, hier zullen de weersomstandigheden duidelijk wat koeler zijn dan 
meer naar het zuiden van Spanje. 
Deze wijn met een Do Pago Aylés, was bijna zwartrood in het glas, mooi. In de neus bramen, kersen 
en kmidnagel en een pepertje. Duidelijk waameembaar het gebruik van houten barriques. De zoeten 
en zuren waren goed in balans, mooi fmit in de mond waarbij de tannines en bitters vrij zacht over
kwamen. Filmend in de mond, lange afdronk. Doet wat boertig aan, maar is in zijn totaliteit een 
mooie wijn met een zekere elegantie. 
En dan staan we ineens aan het einde van de proeverij met een wijn die het paradepaardje is van 
Marqués de Grinon. Ook hier een combinatie van dmivensoorten die misschien wat merkwaardig 



overkomen, maar die toch een fraai resultaat (kunnen) geven. Cabemet-Sauvignon en Petit-Verdot 
zijn in de Bordeaux zeker geen vreemden voor elkaar, maar de Syrah is dan toch een wat vreemde 
broeder. Vermeld moet worden dat het aandeel Cabemet minimaal 75% bedraagt. Deze wijn krijgt 
24 maanden houtrijping op barriques. Zijn geboortejaar staat vermeld als 2011. 
De wijn in ons glas was zwartrood met iets bruine rand. Kruidig in de neus met pepertje en andere 
kruiden, jammy fruit maar ook kersen en bramen. Flinke tonen hout. Het zoet springt er toch wel 
bovenuit, de zuren en tannines duidelijk minder, maar zijn toch redelijk stevig. Mist wat spanning, 
houtdominantie en een zeer lange afdronk. Op zich zit deze wijn mooi in elkaar, maar het is van 
alles wat veel en daardoor vermoeiend. 
Wat in ieder geval als een paal boven water staat is het feit dat het niet alleen een interessante 
proeverij was, maar ook een mooie. De kwaliteit was duidelijk aanwezig, en misschien vinden 
sommige proevers het allemaal wat zware wijnen, en ook ik vond dat, maar als je er in gedachten 
iets lekkers bij bedenkt, dan zouden we zeker niet klagen. 
Jan bracht alles weer op zijn eigen, gedegen manier goed en kundig over het voetlicht en dat konden 
de aanwezige proevers zeker hooglijk waarderen en beloonden hem met een lang applaus. Kees de 
2e wijnmeester overhandigde hem als dank een mooi verpakte fles met ongetwijfeld een mooie 
inhoud. 
Na het gezellig natafelen werd de zaal weer in zijn oorspronkelijke staat temggebracht, en zal als 
alles goed gaat ons in november weer ontvangen. ~X 

l 
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Proeflijst Vinos de Pago Nederlands Wijngilde afd. Utreclit 

8/10/2018 

1. Pago de Cirsus Chardonnay 2016 € 9,95 

2. Granacha Blanca Calzadilla Matelot 2016 € 16,95 

3. Callza l^arqués de Grinon 2012 DO Dominio de Valdepusa € 10,90 

4. Y de Aylés, Sefiiorio de Aylés, Zaragoza DO Pago Aylés 2015 € 15,50 

5. Pago Florentino 2013 Bodega Arzuaga Navarro, Ribera del Duero € 15,90 

6. Calzadilla Paysan 2014 €16,95 

7. Syrah IMarqués de Grifión 2014 DO Dominio de Valdepusa € 20,90 

8. Bodega y Viiïedos Mustiguillo Finca Terrerazo 2014 € 23,50 

9. 3 de Trésmil, Sefilorio de Aylés, Zaragoza DO Pago Aylés 2015 € 28,75 

10. Emeritus 2011 DO Dominio de Valdepusa Bodega Marqués de Grinon € 45,70 
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CHARDONNAY 
2016 

SINGLE VINEYARD ESTAlJtSOTTLED PRODUCT OF SPAIN WI JN 1. 

Land : Spanje. 
Streek : Navarra. 
Gemeente : Ablitas. 
Wijn : Pago de Cirsus. 
PropÂ it. : Bodega Pago de Cirsus S.L. 
Kwaliteit : V. no de Pago. 
Druiven : Chardonnay. 
Jaar : 2016. 
Beoordeling : 
Kleur : Lichtgeel, groene zweem. Helder. Intensiteit: goed. 
Geur : Mango, banaan, ananas en meloen. Snoepjes. 
Smaak : Hoog zoetgehalte, zuurgraad vrij laag. Klein bittertje. Goed in zijn finit. 
Totaal : Fluwelig in de mond. Gemiddelde afdronk. Redelijk fris/ klein zoetje. 

Jonge wijn, goed maar niet sparmend. 



Matelot 

WIJN 2 
Land Spanje. 
Streek Castilla. 
Gemeente Huete, Cuenca. 
Wijn Calzadilla Matelot. 
Prop. Vit. Uribes Madero. S.L. 
Kwaliteit Vino de Pago. 
Druiven Gamacha Blanca. 
Jaar 2016. 

Beoordeling 
Kleur : Licht, bleekgeel. Helder 
Geur : Geel fmit, citms. Appel. Kruidig. Redelijk intens.Licht mineraal. 
Smaak : Zoetgehalte hoog, zuren gemiddeld. Lichte bitters. Fruit is prima. Goede balans. 
Totaal : Fluwelig in de mond. Goede afdronk. Wat frisser dan wijn 1. Beetje vlak. Wel een 

goed glas wijn. 



WIJN 3. 

Land : Spanje. 
Streek : Valdepusa. "'T̂ ^̂ W^ 
Gemeente : (yn<x^c<>. ^ "Tcla^ . 
Wijn : Caliza. 
PropÂ it. : Marqués de Grinon. Familia Desde. 
Kwaliteit : Dominio de Valdepusa. 
Druiven : Syrah, Petit-Verdot, Graciano. 
Jaar : 2012. 
Beoordeling : 
Kleur : Zwartrood, ondoorzichtig, diep. 
Geur : Zoet rood fruit, zwarte kersen. Kaneel en drop. Houttonen. 
Smaak : Zoetgehalte in aanzet redelijk hoog, zuren vrij laag. Zwart fruit. Hout. Tannines 

en bitters. Zacht. 
Totaal : Hoge smaakintensiteit, iets branderigs van de alcohol. Mondgevoel stevig en licht 

stroef Pepertje. Balans matig. 



HELAAS GEEN ETIKET, GEDRUKT OP GLAS. 

WIJN 4. 
Land : Spanje. 
Streek : Zaragoza. 
Gemeente : Alfajarin. 
Wijn : Y de Aylés. 
PropÂ it. : DO Dominio De Valdapusa. 
Kwaliteit : Do. Vinos de Pago. 
Druiven : Gamacha, Cabernet-Sauvignon, Merlot. 
Jaar : 2015. 
Bijz. : 12 maanden barrique. 
Beoordeling 
Kleur : Donkerrood, bijna ondoorzichtig. 
Geur : Zwarte bessen, bramen, kmiden en chocolade. Intens: goed. 
Smaak : Zoetgehalte goed/gem, evenals de zuren. Stevige tannines. Peperig. 
Totaal : Stevig mondgevoel, lange afdronk. Klein prikje op de tong. Goed in balans. 

Complexiteit is prima. 



PAGO 
FLORENTINO 

DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA 
VINO DE PAGO 

2 0 13 

WIJN 5. 
Land : Spanje. 
Streek : Navarra. Ribera del Duero. 
Gemeente : Malagon. 
Wijn : Pago Florentino. 
Prop/Vit. : Bodegas Arzuaga Navarro.S.L. 
Kwaliteit : Den. de Origen Protegida. 
Druiven : Cencibel. 
Jaar : 2013. 

Bijz. : 12 maanden barrique, niet gefilterd. 

Beoordeling 
Kleur : Iets lichter dan vorige wijn(en). Paarsrood. Intensiteit: hoog. 
Geur : Kruidnagel, yoghurt, kersen en hout. Tonen van chocolade. 
Smaak : Zoetgehalte goed tot redelijk hoog, zuren goed. Zachte tannines. Donker fi-uit. 

lichte bitters. Pittig.Kruidnagel. 
Totaal : Iets drogend in de mond. Goede balans. Wat boertig. Goed glas. 



WIJN 6. 

Land Spanje. 
Streek Cuenza. 
Gemeente Madero. 
Wijn Calzadilla Paysan. 
Prop/Vit. Bodegas Uribes Madero. 
Kwaliteit Do Pago de Calzadilla. 
Druiven Gamacha. 
Jaar 2014. 
Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Robijn/Kersenrood. Hangt aan het glas. 
Rood fmit, kmidig, drop. Kersen en bessen. Zoetneusje, hout. 
Mooie zoettonen, vrij hoge zuren. Zachte tarmines. Glycerine. Hoge smaak
intensiteit. 

: Prima zuurtje dat lang blijft hangen, vol en stevig, zonder hardheid. Fruit. Goede 
balans. Prima glas wijn. 



SYRAH 20 1 4 
DOMINIO DE V A L D E P U S A E S E L PRIMER PAGO ESPANOL RECONOCIDO POR SU NOHBRE 

COMO D E N O M I N A C I O N DE O R I G E N A N I V E L E U R O P E O EN B A S E A L P R E S T I G I O 

I N T E R N A C I O N A L DE S U S V I N O S . P I O N E R O E N T R E L O S S Y R A H E S P A N O L E S , E S T E 

VINO DE GUARDA F U E D I S E N A D O PARA DAR P L A G E R M E D I A N T E UNA V I T I C U L T U R A 

INNOVADORA V S O S T E N I B L E , UNA C U I D A D O S A V I N I F I C A C I Ó N Y SU C R I A N Z A EN 

B A R R I C A S N U E V A S Y S E H I N U E V A S DE R O B L E F R A N C É S 

S I N G L E V I N E Y A R D - E S T A T E B O T T L E D 

D E N O M I N A C I O N DE O R I G E N 
PROPIEDAD DE LA FAMILIA DESDE 

WIJN 7. 
Land : Spanje. 
Streek : Valdapusa. 
Gemeente : Finca Casa de Vacas. 
Wijn : Syrah. 
Prop/vit. : Marqués de Grinon. 
Kwaliteit : DO Dominio de Valdepusa. 
Druiven : Syrah. 
Jaar : 2014. 
Beoordeling : 
Kleur : Heel donker zwartrood. Hoge intensiteit. 
Geur : Peperig, kruidig, asfalt. Stal en jammig fruit. 
Smaak : Mooi zoet, zuren gemiddeld. Zachte tannines. Intensiteit: hoog. Veel fruit, jammig. 
Totaal : Lange afdronk. Vol en filmend in de mond, toch wel pittig. Goede balans. Prima. 
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WIJN 8 

Land : Spanje. 
Streek ; Valencia. 
Gemeente : La Cuevas de Utiel. 
Wijn : Finca Terrerazo. 
Prop/Vit. : Bodegas Mustiguillo. 
Kwaliteit : DOP El Terrerazo. 
Druiven : Bobal. 
Jaar : 2014. 
Bijz. : Eco-wijn. 
Beoordeling 
Kleur : Zwartrood/Paars. Helder. Hangt aan 't glas. 
Geur : Rood'zwart fruit, drop, zuivel. Toffee, caramel. Malolactisch. 
Smaak : Zoetgehalte vrij hoog, zuren redelijk, zachte taimines. 21 mnd. Frans eiken! 
Totaal : Hoog in zijn smaak, lange afdronk. Mondgevoel vol en filmend. Blijft lang na 

Prima balans, evenwichtig. Mooi glas wijn. 



Land : Spanje. 
Streek : Aragon. 
Gemeente : Alfajarin. 
Wijn : 3 de Trésmil, Seniorio de Aylés. 
Kwaliteit : DO Pago Aylés. 
Dmiven : Tempranillo, Cab. Sauvignon, Merlot en Gamacha. 
Jaar : 201!r 

Beoordeling : 
Kleur : Zwartrood, intens. 
Geur : Zwart fmit zoals bramen en kersen. Kmidnagel, hout en peper. 
Smaak : !̂ eten en zuren in balans, goed. Vol en filmend in de mond. Tannines en bitters 

matig en vrij zacht. 
Totaal : Lange afdronk. Licht drogend. Elegant. Prima balans. Iets boertigs, maar wel mooi. 



WIJN 10. 
Land : Spanje. 
Streek : Valdapusa. 
Gemeente : Finca de Vacas. 
Wijn : Emeritus 
PropMt. : Bodega Marqués de Grinon. 
Kwaliteit : DO Domminio de Valdepusa. 
Druiven : Cabemet-Sauvignon min. 75% 

Petit Verdot en Syrah. 
Jaar :2011. 
Beoordeling 
Kleur : Zwartrood-iets bmin. 
G«ur : Rijp zwaar rood fmit, bramen. 

jammy, kmidig, peper en hout. 
Smaak : Jammy, zoet, zuurgraad valt niet op! Zachte maar stevige bitters 

en tannines. 
Totaal : Vol en stevig mondgevoel. af

dronk zeer lang. Mist spanning. 
Hout-dominantie. Van alles veel. 
24 maanden hout. Balans goed. 




