BODEGAS SANTIAGO RUIZ

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

In het noordwesten van Spanje, in de streek Galicië, bevindt
zich de DO Rías Baixas. Dit gebied net boven Portugal, dat
wordt gekenmerkt door een vochtig en koel maritiem
klimaat, geniet een wereldwijde reputatie op het gebied van
witte wijn.
Die reputatie is met name te danken aan de cultstatus van
de Albariño, een witte, vroeg rijpende druif die
verantwoordelijk is voor 90% van de aanplant in het gebied.
In combinatie met moderne vinificatietechnieken geeft deze
druif delicate, aromatische wijnen met veel frisheid. Het
domein Santiago Ruiz maakt wijn in O Rosal, één van de vijf
subzones van Rías Baixas, die alleen door de rivier de Miño
van de Portugese Vinho Verde wordt gescheiden.
Het domein bezit zo'n 38 hectare wijngaarden, aangeplant met voornamelijk albariño en daarnaast wat loureiro,
treixadura, godello en caiño blanco.

RÍAS BAIXAS O ROSAL
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

16,99

Spanje

District

DO Rías Baixas

Artikel

nrd-1587.12

Naam

Rías Baixas O Rosal

Wijnhuis

Bodegas Santiago Ruiz

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Albariño, Loureiro, Treixadura, Godello,
Caiño Bla

Kleur

Helder Geel

Smaaktype

Fris

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Nu op dronk, nog tot zo'n drie jaar na de oogst te drinken.

Indruk

Een verfrissende wijn met een heerlijke pittige mineraliteit. Unoaked, de wijn is heel
aromatisch (denk delicate bloemen, citrus en perzik) en vol met heldere, sappige smaken. De
wijn heeft ook een zeer aantrekkelijke kruidigheid, bijna laurierblad-achtig.

Past Bij

Een perfecte begeleider van schaal- en schelpdieren of lichtgegrilde vis. Ook lekker bij kip uit
de oven, of gewoon als aperitief.

Omschrijving

Het is de combinatie van al deze druiven die de wijn zijn specifieke karakter geeft. De hoofdrol
is uiteraard weggelegd voor de prestigieuze albariñodruif, die met ongeveer 70% de
assemblage domineert. Schenk ook even aandacht aan het bijzondere etiket van de wijn: Het
kaartje is getekend door Rosa Ruiz, de dochter van Santiago die inmiddels het domein
bestuurt. Zij vierde haar bruiloft op het domein en tekende het kaartje om haar gasten de weg
te wijzen. Zodra haar vader het kaartje zag besloot hij dat tot het etiket van zijn wijn te
maken. De tekst op het etiket is Santiago's eigen handschrift. 70% Albariño, 15% Loureiro,
10% Treixadura, 5% Caíño Blanco y Godello.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.

The Wine Adventure

Tel

+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22

Mob

+31 (0)6 - 12729864

3882 AG Putten

Email info@thewineadventure.nl

The Wine Adventure - Putten (NL)

Web

www.TheWineAdventure.nl
www.facebook.com/TheWineAdventure
twitter.com/thewineadventur
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