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Sierra Cantabria Gran
Reserva

OMSCHRIJVING

De familie Eguren zijn in wijnbouwers sedert 1870, de 5e
generatie staat nu aan het bewind. Marcos Eguren staat
aan het hoofd van de wijnproductie en zijn broer Miguel
bestuurt het bedrijf en staat als voorzitter aan de leiding
van de Sierra Cantabria wijndomeinen, 6 in totaal. Hun
doel bestaat erin om het allerbeste uit de druif te halen.
Het resultaat is geen puur geluk maar persoonlijke
inspanningen, kennis en passie en rekening houden wat
de natuur ons brengt. Hun domeinen scoren hoog op de
nationale en internationale wijnmarkt waar ze jaarlijks
hoge onderscheidingen ontvangen. Aan de voet van het
gelijknamige Sierra Cantabria gebergte, die de
wijngaarden beschermt tegen de gure noorderwinden ligt
het dorpje San Vicente de la Sonsierra dat een grote
wijntraditie herbergt en waar hun wijnen tot stand komen.

Wijn
Na 24 maanden vatlagering op Amerikaanse eiken vaten
(25% nieuw, 75% maximum 3 wijnen) wordt de wijn
gebotteld en dan nog minumum 5 jaar gelagerd in de
kelders in San Vicente de la Sonsierra. De wijn is heel
complex met rijke aroma's van koffie, cacao, balsamico
azijn zwart en rood fruit, zachte vanille en heel frisse
zuren. Mooi bewaar potentieel! Robert Parker 92/100,
Giua Peñin 94/100 en James Suckling 95/100.

 

CATEGORIE

Rode wijn

LAND VAN HERKOMST

Spanje

STREEK

Rioja

TYPE

rood, krachtig

GERECHT

ROOD VLEES
gebakken, gegrild (rund, lam)
stoofpotje (rund, lam, wild)

WILD
pluimwild ( duif, eend, kwartel)
pelswild (hertenkalf, haas, everzwijn)

KAAS
harde en halfharde kaas (gerijpte
gouda, abdijkazen, comté)

JAARTAL

2012

APPELLATIE

Rioja

DOMEIN

Sierra Cantabria

INHOUD

0.75L

DRUIF

tempranillo

AFSLUITING

kurk

ROBERT PARKER

JAMES SUCKLING

GUIA PEÑIN

Roels wijnimport bv  Heirweg 194
8800 Roeselare
051 74 49 65
Fax. 051 74 73 42
info@roels.be
https://www.roels.be

 Do - Vr: 13.30u - 18.00u
Za: 10.00u - 12.30u
Zondag gesloten
Alle andere dagen altijd mogelijk na afspraak

https://www.roels.be/nl/
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