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Señorio de las Viñas Korte omschrijving Bestellen

1 Tinto 6,50 

Deze wijn heeft een purperen, kersenrode kleur. Een lichtcomplexe wijn 

met aroma’s van rode vruchten. In de mond een zuivere aanzet met een 

aroma van kersen. De wijn heeft zachte zuren en is halfkrachtig

………fles(sen

)               (12 

flessen per doos)

2 Blanco 6,50 

Deze wijn heeft een helder lichtgele kleur. Een licht intense geur met 

aroma’s van wit fruit, appel, peer en witte bloemen. Een frisse fruitige 

wijn met een onmiskenbare smaak die gemakkelijk drinkt. Een 

aangename afdronk.

………fles(sen

)               (12 

flessen per doos)

3 Rosado 6,50 

Een heldere wijn met een lichte aardbeien kleur.  Zeer fris en fruitig met 

aroma’s en smaken van rood fruit. 

………fles(sen

)               (12 

flessen per doos)

4 Crianza 7,95 

De wijn heeft een intense robijnrode kleur. Een neus van rijpe vruchten 

met een lichte houttoets en basilicum. Heerlijk fruitig in de mond met een 

juiste hoeveelheid houtsmaak. Een aangename volle wijn, waarbij de 

nasale aroma’s van fruit terug te vinden zijn in de mond. Eindigend met 

een sensationele afdronk.

………fles(sen

)               (12 

flessen per doos)

5 Gran Reserva 14,50 

De wijn heeft een heldere, briljante robijnrode kleur. In de neus een 

complexe geur met aroma’s van gestoofd fruit, specerijen,, tabak en leer. 

Elegant en fruitig in de mond. Een sensationele wijn met versmolten 

tannines.

………fles(sen

)               (6 flessen 

per doos)

6 Sellado Reserva 15,50 

De druiven zijn afkomstig uit een geselecteerd oogstjaar. Rijping van 20 

maanden op Amerikaans en Frans eiken gevolgd door een flesrijping van 

minimaal 36 maanden. De wijn heeft een granaat rode kleur aan de 

randen verkleurend naar oranje. Expressieve aroma's van rode vruchten 

en pruim, van vanille met een mooie houttoets. Harmonisch in de mond, 

rijpe tannine  en een sensatie van toast 

………fles(sen

)               (6 flessen 

per doos)

7 Aloque 6,99 

Een heldere wijn met een intense zalmroze. Zeer fruitig, met aroma’s van 

framboos en bloemen. Tinten van rozenblaadjes. Droog in de mond met 

een prettige zuursmaak.

………fles(sen

)               (6 flessen 

per doos)

8 Solferino 7,99 

Deze wijn heeft een purperen, kersenrode kleur met lichtcomplexe smaak 

van rode vruchten. In de mond een zuivere aanzet met aroma’s van 

kersen en een lichte houttoets. De wijn heeft zachte zuren en is 

halfkrachtig.

………fles(sen

)               (6 flessen 

per doos)

9 Maturana Blanca 11,50 

Deze wijn heeft een goudgele kleur met een iets groenige briljanten 

schittering. In de neus zeer aromatisch waarin perzik, banaan en rijpe 

tropische vruchten te onderscheiden zijn met een toets van eiken. Vol in 

de mond met de frisheid van citrusvruchten en een intense afdronk. Deze 

wijn is uniek in de wereld vanwege het gebruik van de smaakvolle maar 

zeer kleine duivensoort waaraan zij haar naam te danken heeft.

………fles(sen

)               (6 flessen 

per doos)

10 Maturana Tinta 14,80 

De druiven zijn afkomstig uit de meest exclusieve wijngaard van Viña 

Ijalba. Ze zijn met zorg en aandacht geselecteerd. Deze wijn onderging 

een rijping van 12 maanden op nieuwe Franse eiken vaten. De wijn heeft 

een granaatrode kleur en een voortreffelijke textuur. Een intense neus 

met aroma’s van rijpe zwarte vruchten. In de mond een zijdezachte 

aanzet met rijpe tannines en evenwichtige zuren, eindigend met een volle 

afdronk met zachte aroma’s van cacao en kaneel.

………fles(sen

)               (6 flessen 

per doos)

Chorizo 6,50

Gekruide spaanse worst met zoete gemalen rode paprika en verse 

knoflook. Stevig van structuur en licht gezouten. De worst rijpt onder 

gecontroleerde omstandigheden en wordt daarna al dan niet vacuüm 

verpakt.

Olijfolie Extra Virgen 1L 

(blik) 8,95

Een zachte en smaakvolle Spaanse olijfolie van het wijnhuis Ijalba. Deze 

Olijfolie Extra Virgen komt vrij bij de eerste koude persing.

Olijfolie Extra Virgen 2L 

(fles) 17,00

Een zachte en smaakvolle Spaanse olijfolie van het wijnhuis Ijalba. Deze 

Olijfolie Extra Virgen komt vrij bij de eerste koude persing.


