Wijnpakket Spanje Wit
Vicente Gandia Hoya de Cadenas Heretat Blanco
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: chardonnay, sauvignon blanc, verdejo, viura
Land: Spanje
Alcoholpercentage: 11.5%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
De Hoya de Cadenas Heretat Blanco is een complexe wijn van Viura,
Chardonnay, Sauvignon Blanc en Verdejo. De wijn heeft een mooie
lichtgele kleur en florale aroma’s en impressies van onder andere
grapefruit. De smaak is rond en de natuurlijke zuurgraad zorgt voor
een goed evenwicht.
LIGGING VAN DE WIJNGAARD
Op 800 meter hoogte, 100 kilometer ten westen van Valencia.
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Bij visgerechten en gerechten met wit vlees.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Fruitige en ronde wijn met impressies van grapefruit.

Vicente Gandia Hoya de Cadenas 130 Blanco
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: sauvignon blanc, verdejo
Land: Spanje
Alcoholpercentage: 12%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
De Hoya de Cadenas 130 Blanco wordt door Vicente Gandia
uitgebracht ter gelegenheid van hun 130 jarig bestaan. Gandia noemt
dit haar ‘signature wijn’ die in beperkte oplage wordt geproduceerd,
uitsluitend in de beste oogstjaren. De Cuvee 130 Blanco is een blend
van Sauvignon Blanc en Verdejo. De kleur van de wijn is licht
goudgeel met groene tinten. In de geur zijn aroma’s van citrus, groene
appel en venkel te vinden. De smaak is fris, intens en lang met een
bittertje in de afdronk.
LIGGING VAN DE WIJNGAARD
Op 800 meter hoogte, 100 kilometer ten westen van Valencia.
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Bij fruits de mer en visgerechten.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Jubileumwijn ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van Gandia.
Een frisse, intense wijn met een bittertje in de afdronk.

Vicente Gandia Hoya de Cadenas Chardonnay
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: chardonnay
Land: Spanje
Alcoholpercentage: 12.5%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
De Chardonnay van Hoya de Cadenas is gemaakt in een frisse stijl. De
druivenstokken voor deze wijn werden aangeplant in 1995. Vanwege
het zonnige klimaat worden de Chardonnay druiven hier vroeg
geoogst: al in de derde week van augustus. Door een lange,
koele vinificatie worden de typische eigenschappen van de druif
behouden in de jonge wijn. De wijn heeft een mooie lichtgele kleur en
een geur van appel en tropisch fruit. De smaak is fris en plezierig -hier
geen zware Chardonnay tonen- maar elegantie en een
aangename afdronk.
LIGGING VAN DE WIJNGAARD
Op 800 meter hoogte, 100 km. ten westen van Valencia.
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Salades, fruits de mer, wit vlees.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Frisse, elegante Chardonnay met de geur van appel en tropisch fruit.

Vicente Gandia Hoya de Cadenas Chardonnay Sauvignon Blanc
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: chardonnay, sauvignon blanc
Land: Spanje
Alcoholpercentage: 12%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
Lichtgeel met een vrolijke fonkeling, een ingetogen geur en
aangename aroma’s van appel en citrusfruit in de smaak. Evenwichtig,
makkelijk en smaakvol met een frisse afdronk.
LIGGING VAN DE WIJNGAARD
Utiel-Requena
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Borrelhapjes, (vis)tapas, schaal- en schelpdieren, geroosterde en
gebakken vis, salades en kaas.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Fonkelend lichtgele wijn, op een milde manier droog met de frisse,
fruitige smaak van appel en citrus. Een heerlijk zachte afdronk.

Vicente Gandia Con un Par, Albariño
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: albarino
Land: Spanje
Alcoholpercentage: 12.5%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
Deze Albariño heeft een heel eigen, energiek en verfrissend karakter
met veel geuren en smaken zoals mandarijn, oranjebloesem, wit fruit
(peer, meloen, witte perzik) en citrus. De mooie zuurgraad zorgt voor
pit en de juiste balans. ‘Con un Par’ is Spaans voor ‘Met een Paar’ en
de producent geeft op speelse wijze aan dat deze wijn ideaal is om te
drinken ‘Met een Paar Vrienden’, ‘Met een Paar Oesters’ of ‘Met een
Paar Kreeften’. Dat is zeker waar, maar ook eenvoudigere gerechten
laten zich graag begeleiden door deze
heerlijke wijn.
LIGGING VAN DE WIJNGAARD
De betere delen van Riás Baixas
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Als aperitief of bij vis in roomsaus, sushi, sashimi, gambas,
langoustines en kip. Ook heerlijk bij zachte kazen.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Strokleurig, een waaier van impressies; mandarijn, oranjebloesem, wit
fruit (peer, meloen, witte perzik) en citrus, waarbij de mooie
zuurgraad zorgt voor pit en de juiste balans.

Vicente Gandia Nebla, Verdejo
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Soort: Witte wijn
Druivensoorten: verdejo
Land: Spanje
Alcoholpercentage: 13%
Inhoud: 0.75l

WIJNOMSCHRIJVING
De druiven voor deze wijn worden ’s nachts geplukt. De naam Nebla
refereert aan de vroege ochtendnevel in de wijngaarden als de frisse
nachtlucht door de nevel plaatsmaakt voor de ochtendzon. Na de
oogst wordt in de vinificatie alles gedaan om de fruitaroma’s in de
most te bewaren. Daarna is uiteindelijk een zeer aantrekkelijke
strakdroge wijn verkregen met een bouquet van venkel en vers
gemaaid gras maar ook met volop tropisch fruit. De afdronk is volrond
en fruitig met kenmerkende frisse zuren.
WIJN-SPIJSSUGGESTIES
Zeer geschikt als aperitief maar ook een voortreffeljke begeleider van
pasta of rijstgerechten met zeevruchten -sushi’s-, vis als zalm en
kabeljauw, en schaal- en schelpdieren.
WIJNKAART BESCHRIJVING
Zeer aromatische aantrekkelijke strakdroge wijn met een bouquet van
venkel en versgemaaid gras maar ook volop tropisch fruit.
Verfrissende zuren in de volronde afdronk.

Leer meer over wijn… ga naar WTOL-academy.nl Proefformulieren online… ga naar Tasteonline.nl

