
Cava Expression Brut Reserva 2017

De wijngaarden van Dominio de la Vega zijn
gelegen op een hoogte van 750 meter in het 
dorp San Antonio de Requena in Valencia.
Voor deze cava worden de beste Macabeo
druiven uitgezocht volgens hun frisheid en 
aromatische criteria. De druiven worden zacht 
en op een koude temperatuur geperst en  
vervolgens zonder additieven gezuiverd. Na het 
mengen van de verschillende basiswijnen start 
het bottelen in het begin van het jaar en vind de 
tweede fermentatie van 18 maanden plaats in 
de kelders van de bodega onder een constante 
frisse temperatuur.

HOYA DEL CASTILLO TINTO JOVEN 2017

Manuel Polo Aguilar richtte in 1952 de eerste
wijnmakerij in Alto Turia op die zijn productie
baseerde op de inheemse druif van dit 
bergachtige gebied, la Merseguera. Een paar 
jaar later neemt zijn zoon Manuel Polo Monleón
het familiebedrijf over en creëert hij het merk 
Hoya del Castillo. De derde generatie legt zich 
momenteel toe op het moderniseren van de 
wijnmakerij. Het klimaat van dit wilde
gebied op grote hoogte en het respect voor de
wijngaard en de traditionele productiemethoden
hebben dit familiebedrijf in staat gesteld om
gewaardeerde en geliefde wijnen te maken.

Añacal Blanco 2017

Deze heerlijk frisse Añacal Blanco is een
witte wijn gemaakt van 80% Macabeo en
20% Sauvignon Blanc. Het is een heerlijke frisse, 
lichte witte wijn met een zeer fruitige
afdronk.De wijn heeft een intens perzik en 
abrikoos aroma en is lichtgeel van kleur met 
groene tinten.

De wijn heeft 86 Peñín punten
gekregen. Ongekend voor een wijn uit deze
prijsklasse.

Jaar: 2017
Domein: Dominio de la Vega
Streek: D.O. Utiel – Requena
Druif: 100% Macabeo
Suggesties: Perfect als aperitief en ook lekker bij frisse
salades, pastagerechten en vis.

Jaar: 2017
Domein: BODEGAS POLO MONLEON
Streek: D.O. Valencia
Druif: 100% Tempranillo
Suggesties: Uiterst geschikt bij rood vlees, pasta’s en
rijstschotels.

Jaar: 2017
Domein: Dominio de la Vega
Streek: D.O. Utiel – Requena
Druif: 80% Macabeo & 20% Sauvignon Blanc
Suggesties: Ideaal als aperitief en bij slaatjes, 
zeevruchten, pastas en vis


