
                                                                                                                                               
Al onze wijnen zijn op natuurlijke wijze gefermenteerd "vin naturel". 
Zonder toegevoegde sulfieten en suikers. 

 

 Cava 
 
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
 
Planas Albareda Brut Rosado Eco (11,5%) 
 
100% Trepat 
D.O. Cava (Penedès) 
Traditionele methode en 15 mnd gerijpt. Biologisch gecertificeerd.  
Fris en knapperig met een overwicht van rode vruchten.  
Aperitief, schaal- en schelpdieren, visgerechten en desserts en fruit.  
1 van de 18 ambachtelijke familie Cava huizen van D.O. Penedès met eigen wijngaarden. 
 
 
 

 Wit 
 
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
 
Vinotage Blanco 2021 (12%) 
 
Verdejo 
D.O. Castilla la Mancha 
Natuurlijke gisting. 
Fris, fruitig, wit fruit, tropische vruchten. 
Salades, vegetarisch en visgerechten. 
Het temperatuurverschil in de wijngaard is gemiddeld 25ºC tussen dag en nacht wat zorgt 
voor extra intensiteit.  

  
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
Orce Blanco (12%) 
 
100% Macabeo 
D.O. Castilla la Mancha  
Hand geplukt tijdens de zonsopgang, natuurlijke gisting.  
Frisse aroma’s van peer, groene appel. Smaken van mango en ananas. 
Aperitief, salades, sushi en visgerechten. 
Het temperatuurverschil in de wijngaard is gemiddeld 25ºC tussen dag en nacht wat zorgt 
voor extra fruitaroma’s bij de inheemse druivensoort Macabeo.  



                                                                                                                                               
Al onze wijnen zijn op natuurlijke wijze gefermenteerd "vin naturel". 
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o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 

o Weetje: 

 
Meler Chardonnay (13%) 
 
100% Chardonnay 
D.O. Somontano 
Koude gisting op eigen schillen.  
Intens, fruitig, citrusvruchten, witte bloemen, kruidige afdronk.  
Lichte gerechten, visgerechten en verse pasta. 
Meler Chardonnay is 1 van de 3 Meler zusjes waarbij de haardracht op het etiket de ligging 
van het wijnperceel refereert. In de lente integreert de tarwe zich in de wijngaarden.  

  
 
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
 
Nékora Verdejo (13%) 
 
Verdejo 
D.O. Rueda 
Lage opbrengst, koud gefermenteerd op eigen schil. Vegan gecertificeerd.  
Krachtig, fris, groene appel, tropisch fruit, venkel. 
Salades, visgerechten, gegrild vlees en kazen.  
Diez Siglos betekent 10 eeuwen, de tijd dat de Verdejo druivensoort al voorkomt in Rueda 
en waarna het wijnhuis is vernoemd.  
 
 
  

  
 
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
 
Nékora Sauvignon Blanc (13%) 
 
100% Sauvignon Blanc 
D.O. Rueda 
Hand geplukt in de nacht, koud gefermenteerd op eigen schil. Vegan gecertificeerd.  
Krachtig, fris, minerale tonen. Kruidig en een typische Sauvignon Blanc.  
Vis- en schaaldieren, rijstgerechten.  
Nékora is een krab soort in Spanje, waarbij deze zuivere vegan gecertificeerde wijn heel 
goed bij samengaat.  
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o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 

 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
 
Mar de Ons (12,5%) 
 
100% Albariño 
D.O. Rías Baixas 
Langzaam rijpingsproces van de druif door invloed van de Atlantische Oceaan. Fermentatie 
op eigen schillen.  
Fris, citrus, appel, anijs, verse munt, mineralen. 
Schaal- en schelpdieren, kreeft, Fruits de mer.  
Het kleine formaat van de druif met een dikke schil zorgt voor intense aroma’s en een 
exquise smaak, waardoor het een van de meest gevraagde witte wijnen uit Spanje is.  

  
 
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs: 
o Weetje: 

 
 
Sonsierra Barrica Blanco (12%) 
 
100% Viura 
D.O.C. Rioja 
Fermentatie in Franse eiken vaten voor 3 mnd.  
Peer, perzik, vanille en noten. Levendig, smaakvol en romig.  
Zeevruchten, verse pasta en rijstgerechten en gerechten met een Aziatische twist.  
Naast alle rode Rioja’s is deze witte Rioja een bijzondere ontdekking door de combinatie 
van frisheid en hout in de wijn.  

 Rosé 
 
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
 
Orce Rosado (12,5%) 
 
Merlot 
D.O. Castilla La Mancha 
In de schil gerijpte rosé.  
Frisse aardbeien en frambozen met bloemige tonen. Robuust en delicaat.  
Tapas, salades, pasta en BBQ. 
40 jaar oude wijnstokken met beperkte hoeveelheid druiven per rank zorgen voor deze 
aromatische wijnen. 
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 Rood: 
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
Orce Roble (14%) 
 
Tempranillo, Merlot, Syrah 
D.O. Castilla La Mancha.  
Natuurlijke tweede gisting tijdens de 90 dagen rijping. 
Rijp rood fruit (bramen bessen), balsamiek zacht fruit met een pepertje in de afdronk. 
Tapas, rood vlees, pasta’s en kaas. 
Als smid en wijnmaker verbond de oprichter van de bodega zijn twee passies. Het logo 
refereert naar de notenkraker en omgedraaid als glas wijn.  

 

 
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 

o Weetje: 

 
Meler Syrah (14%) 
 
100% Syrah 
D.O. Somontano 
Eind September hand geplukt in de nacht met een koude en lange fermentatie. 
Rijpe bramen, gulzig, goede structuur, zachte tannine.  
Tonijn, rood en wit vlees, kaasplankje.  
Meler Syrah is 1 van de 3 Meler zusjes waarbij de haardracht op het etiket refereert 
naar de ligging van het wijnperceel. Gelegen in de hoogvlaktes krijgen de druiven een 
typisch karakter door de Noordwestelijke wind (Cierzos).   
 
 

  
 
 

o Druif: 
o Streek: 
o Wijnproces: 

 
o Smaaknotitie: 
o Wijn/Spijs 
o Weetje: 

 
Muua Tinto (14%) 
 
Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah 
D.O. Somontano 
Hand geplukt in de nacht en gefermenteerd met natuurlijke gisten. Rijping in Franse  
vaten voor 6 mnd.  
Rijp fruit, lichte balsamiek. Rijk, fruitig, peper. Goede structuur. 
Kaas, vegetarisch, rood vlees & chocolade.  
Muaa betekent kusje in het Spaans. De ‘kus’ van Ana is een jonge wijn gemaakt van  
hele oude wijnranken. 
 

 


