
 Ramón Roqueta Cabernet Sauvignon-
Garnacha Rosado
Catalunya, Spanje

 

KLIMAAT & TERROIR: Een mediterraan klimaat. De bodems bestaat
uit voornamelijk leem en klei.

VINIFICATIE: De handmatig geoogste druiven ondergaan een
schilinweking van circa 15 uur. Vergisting en rijping vinden plaats in
temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks.

DRUIVEN: cabernet sauvignon, garnacha

ALCOHOL PERCENTAGE: 11,50%

GEUR & SMAAK: Cassisrood van kleur met stuivende aroma's van
rijpe frambozen en een ronde, zachtfrisse structuur.

SERVEERSUGGESTIE: Te serveren als aperitief of begeleider van
lichte hapjes, pasta's, paella en salades.

WEETJE: Het eikenblad op het etiket symboliseert kracht en
vernieuwing, het wiel herinnert aan de traditionele manier van
druiven plukken, de vurige vlam staat voor familie en een veilig
thuisfront. Druiven vormen de pure expressie van het ambacht.

De geschiedenis van het wijnhuis Ramon Roqueta gaat 120 jaar en 5 generaties
terug. Het wijnhuis in Manresa werd opgericht in 1898 door Ramon Roqueta
Torrentó, een ondernemende en vindingrijke zakenman. Waar familiebedrijven -
ook in de wijnbouw – doorgaans kleinschalig beginnen, neemt het succes soms
een vlucht en groeien ze uit tot grote bedrijven met vele hectares aan
wijngaarden en meerdere wijnkelders in verschillende herkomstgebieden. Het
Catalaanse Ramón Roqueta is daarvan een goed voorbeeld. De wijnen waren na
de oprichting zo populair dat het bedrijf zich gaandeweg uitbreidde met
domeinen in verscheidene delen van Catalunya. Ondanks hun groei en streven
naar technisch perfecte wijnen is de familie Roqueta altijd trouw gebleven aan de
tradities van hun geboortestreek en heeft ze deze zelfs nieuw leven ingeblazen.
De wijnen hebben een modern, fruitig karakter en zijn gemaakt van authentieke
druiven uit de streek. In iedere fles is de specifieke herkomst terug te proeven.



 Ramón Roqueta Tempranillo
Catalunya, Spanje

 

KLIMAAT & TERROIR: Een mediterraan klimaat. De bodems bestaat
uit voornamelijk leem en klei.

VINIFICATIE: Dit is een semi-crianza wijn die na 15 dagen
schilinweking en vergisting één maand rijpt in barriques van Frans
en Amerikaans eikenhout.

DRUIVEN: tempranillo

ALCOHOL PERCENTAGE: 13,50%

GEUR & SMAAK: Rijp rood en zwart fruit, lichte aroma’s van
eikenhout, wat drop en chocola, en een zachte, romige structuur.

SERVEERSUGGESTIE: Allround wijn, lekker bij onder andere pasta’s
en verschillende vegetarische of vleesgerechten.

WEETJE: Het eikenblad op het etiket symboliseert kracht en
vernieuwing, het wiel herinnert aan de traditionele manier van
druiven plukken, de vurige vlam staat voor familie en een veilig
thuisfront. Druiven vormen de pure expressie van het ambacht.

De geschiedenis van het wijnhuis Ramon Roqueta gaat 120 jaar en 5 generaties
terug. Het wijnhuis in Manresa werd opgericht in 1898 door Ramon Roqueta
Torrentó, een ondernemende en vindingrijke zakenman. Waar familiebedrijven -
ook in de wijnbouw – doorgaans kleinschalig beginnen, neemt het succes soms
een vlucht en groeien ze uit tot grote bedrijven met vele hectares aan
wijngaarden en meerdere wijnkelders in verschillende herkomstgebieden. Het
Catalaanse Ramón Roqueta is daarvan een goed voorbeeld. De wijnen waren na
de oprichting zo populair dat het bedrijf zich gaandeweg uitbreidde met
domeinen in verscheidene delen van Catalunya. Ondanks hun groei en streven
naar technisch perfecte wijnen is de familie Roqueta altijd trouw gebleven aan de
tradities van hun geboortestreek en heeft ze deze zelfs nieuw leven ingeblazen.
De wijnen hebben een modern, fruitig karakter en zijn gemaakt van authentieke
druiven uit de streek. In iedere fles is de specifieke herkomst terug te proeven.



 Solenne Negroamaro - Primitivo
Puglia, Italië

 

KLIMAAT & TERROIR: Deze Negroamaro - Primitivo komt uit de hak
van Italië: Puglia. Hier is het zeer zonrijk en droog en krijgen de
wijngaarden enige verkoeling van de Adriatische en Ionische Zee. De
bodems bestaan uit krijt en kalk.

VINIFICATIE: De druiven ondergaan een inweking van 7-8 dagen om
kleur en structuur te verkrijgen. De alcoholische en malolactische
omzetting vinden plaats in roestvrijstalen tanks bij een
gecontroleerde temperatuur van 25-27 graden Celsius.

DRUIVEN: negroamaro, primitivo

ALCOHOL PERCENTAGE: 13,50%

GEUR & SMAAK: Fruitige en kruidige wijn met aroma’s van zwarte
kers, pruimen, bramen, vanille en chocolade. Verrassend frisse stijl
primitivo.

SERVEERSUGGESTIE: Heerlijke wijn voor bij rundvlees, lam of Zuid-
Italiaanse pastagerechten zoals orecchiette al ragu Pugliese.
Serveer op 18-20 graden Celsius.

WEETJE: De naam negroamaro is een verwijzing naar de kleur en de
smaak van de druif. Negroamaro is bijna zwart van kleur (negro) en
heeft in de nasmaak een beetje een bittertje (amaro) wat goed
combineert met het rijpe rode fruit dat je proeft.

In het uiterste zuiden van Italië, waar de zon volop schijnt en de zeewind af en toe
een verkoelend briesje biedt, vinden we het wijnhuis Solenne. Solenne bezit sinds
de jaren ’80 wijngaarden in heel Puglia en verbouwt voornamelijk inheemse
Italiaanse druiven zoals negroamaro, primitivo en nero di troia. Bij Solenne wordt
wijn verbouwd met respect voor de natuur, de geschiedenis en de traditie. Ze zijn
er trots op om Italiaans te zijn en laten graag de passie en cultuur proeven in de
wijn die ze produceren. De wijnen met smaken van zondoorstoofd fruit en
smeuïge kruidigheid laten je, in je hoofd, afreizen naar Puglia, genietend op een
terras van heerlijke burrata, polpo of een bordje orecchiette.
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