
 

 

 

 

Castillo de Jumilla blanco 2019, Bodegas Bleda – Spanje, Jumilla                                    per fles 5,95 
Castillo de Jumilla  blanco combineert de lokale Airén- en Macabeo-druiven 
met Sauvignon Blanc voor een frisse, vrolijke wijn die goed gestructureerd is 
met aanhoudende fruitsmaken. Deze druivensoorten zijn de eerste die eind 
augustus in Jumilla worden geoogst.  
Met zijn 12° alcohol past hij perfect als aperitief, bij hors d'oeuvre, rijst, of vis. 

Aanbevolen serveertemperatuur: tussen 7 ° C en 9 ° C. 
 ‘Flor de la Mar’ branco 2019, Casa Ermelinda Freitas  – Portugal, Setubal                    per fles 6,50 
Blend van 1/3 Fernão Pires, 1/3 Arinto en 1/3 Verdelho. Vinificatie in 
temperatuur geregelde RVS tanks gevolgd door 3 maanden houtlagering op Frans 
en Amerikaans eiken.  Flor de la Mar Branco heeft een licht groene kleur, in de 
geur aroma’s van tropisch fruit, citrus en houttonen. De smaak is zacht, fruitig, 
licht tropisch met aantrekkelijke herkenbare houttonen met een lange frisse 
afdronk. Prima begeleider van een rijk visgerecht, schaal en schelpdieren, gegrild 
vlees- en groente, zachte volle kazen. 
 

Duquesa de Valladolid 2019, Bodegas LAN – Spanje, Rueda                                             per fles  7,85 
Deze wijn is gemaakt van 100% Verdejo afkomstig van 15 jaar oude wijngaarden. 
Een bleke strogele kleur met groene reflecties. In de neus zijn de kruidige aroma's, 
zoals hooi en varens, dominant met hints van citrus bloesem en mineraliteit. Een 
complexe en frisse wijn. In de mond een knapperige frisheid die karakteristiek is 
voor Verdejo. De afdronk is levendig en in balans. Ideaal als aperitief of 
gecombineerd met hapjes, schaaldieren, pasta, wit vlees en gevogelte.  

 

Altos R Rioja blanco 2019  – Spanje, Rioja                                                                              per fles 8,95 
Deze wijn bestaat uit Viura en Malvasia druiven. De Viura fermenteert in RVS 
tanks, terwijl de Malvasia druiven in eiken vaten vergisten. Om meer volume te 
geven aan deze jonge en frisse wijn, wordt 30% van de uiteindelijke blend 
gerijpt in Frans en Amerikaans eikenvaten gedurende 4 maanden.  In het glas is 
de wijn strogeel van kleur. De neus toont een aromatische intensiteit met tonen 
van peer, perzik en bloemen. Het mondgevoel is vol met een aangename 
frisheid en een lange afdronk.  
Deze wijn gaat prima bij gegrilde vis, verse groente, salades, maar ook als aperitief.  
 

Chardonnay Barrel fermented 2018, Pago de Circus  – Spanje, Navarra                     per fles 12,95  
100% Chardonnay druiven en, zoals de naam al zegt, in het vat 
gefermenteerd. Na de gisting rijpt de wijn 9 maanden in nieuwe Frans 
eikenhouten vaten, die vervaardigd zijn uit het fijnste ‘Allier’ hout.  De wijn 
heeft een felle strogele kleur. De aroma's van tropisch fruit gaan prachtig 
samen met de smaak van vanille en de finesse van amandelen. Zalvend en 
romig in de mond, maar ook compact en fris. De aromatische tonen van 
eikenhout en een aanhoudende zijdezachte finish maken het geheel af.   

Heerlijk bij zeevruchten en schaaldieren, rijst en gebakken groente, wit vlees en frisse vettige kazen.  
 

Gotas de Mar 2019, Hammeken Cellars – Spanje, Rias Baixas                                   per fles 13,95 
100% Albariño. De wijnstokken zijn 15-25 jaar oud worden handmatig 
geoogst. De wijn ontwikkelt zich daarna gedurende 6 maanden op de 
lies.  Een prachtige lichtgele kleur. Intense aroma's van perzik, witte 
bloemen, mineralen en een licht zilte smaak . Een wijn die goed in balans is 
en een aangename zuurgraad heeft. Super begeleider bij oesters, salades 
met krab en garnalen, kortom al het lekkers uit de zee ! 
 

Pakket A – Iberië voorjaarspakket wit  = 56,15 €  met vaccinatie korting 11,00 % = 50,00 €/pakket 
Pakket C – Iberië pakket wit+rood = 112,85 € met vaccinatiekorting 11,40 % = 100,00 € /2 pakketten 
                     + 1 fles Cava VILLA CONCHI Brut  37,5CL GRATIS (waarde 7,25 € - totale korting = 16,74%) 
Villa Conchi is een fijne en moderne cava die toont wat Spanje te bieden heeft. James Suckling geeft deze cava 90 pt : 
een zeer aantrekkelijke Cava met een karakter van gesneden peer. 
De Cava heeft een lichte body en toch een mooie structuur dankzij 
de prachtige romigheid van de gisten.  
De wijn is verfrissend en klaar om gedronken te worden. 
                                                                                     

Bestellen via info@klare-wijn.be            gratis thuislevering                  Promo geldig tot 31 mei 2021 
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Castillo de Jumilla Monastrell 2019, Bodegas Bleda – Spanje, Jumilla            per fles  5,95  

De Monastrell druif, in Frankrijk Mourvèdre genoemd, vindt in de D.O. 
Jumilla ideale condities om kwaliteitswijnen voort te brengen. Bodegas 
Bleda heeft al vier generaties wijnmakers die met hetzelfde enthousiasme 
werken als in het verleden, maar met de ervaring die bijna een eeuw lang 
is opgedaan. Met aantrekkelijke fruitaroma's is dit een rijpe wijn met de 

rondheid van de Monastrell-druif, goed uitgebalanceerd met aangename zoetheid en een langdurig boeket. Lekker bij typisch 
Spaanse stoofschotels, paella's en rood vlees, geiten- en schapenkaas, champignons en allerlei tapas.  
‘Flor de la Mar’ tinto 2019, Casa Ermelinda Freitas  – Portugal, Setubal                      per fles 6,50 
Blend van 25% Syrah, 25% Castelão, 25% Aragonés en 25% Alicante Bouschet.  Vinificatie in 
temperatuur geregelde RVS tanks gevolgd door 6 maanden houtlagering op Frans en 
Amerikaans eiken. Flor de la Mar Tinto heeft een mooie donker rode kleur, in de 
geur prachtig verbonden aroma’s van rijp rood fruit, hout en specerijen. De smaak is 
rijk, vol stevig met aantrekkelijke fruitigheid en tonen van hout en vriendelijke tanninse, gevolgd door 
een lange rijke afdronk. Heerlijk bij rijke tapas, gegrild rundvlees, harde pittige worst, stoofvlees of rijke en volle kazen.  
Monte Ducay Reserva 2015, Bodegas San Valero – Spanje, Cariñena                              per fles 8,50 

De mix van Garnacha, Tempranillo en Cabernet Sauvignon, samen met de 
rijping van min. 12 m in eikenhouten vaten én 24 m op de fles, maken dit 
een heerlijke verfijnde reserva om van te genieten bij diverse tapas en 
vleesschotels. Ook met schapen- en geitenkaas is er een goede match. 
Het perkament dat rond de fles is gewikkeld, is het zorgvuldig handwerk 

van twee kansarme groepen in Cariñena: werkloze vrouwen en jongeren met een verstandelijke beperking van de Fundación 
Benito Ardid. Dit is de sociale bijdrage van BSV aan zijn lokale omgeving, ter verbetering van de levenskwaliteit van mensen met 
een hoog risico op werkloosheid. 
Vendimia Seleccionada 2017, Pago de Cirsus – Spanje, Navarra                per fles 10,95  
Deze wijn bestaat uit Tempranillo, Merlot en Syrah druiven. De druiven worden op 
verschillende momenten geoogst om zo voor elke druif de perfecte rijpheid te 
kunnen behalen. De most gist in RVS tanks waarna de wijn 12 m rijpt in Frans 
eikenhouten vaten.  Kersenrode kleur met schitterende robijnrode toppen. In de 
neus uitbundig rood fruit met pruim en bramen, wat typisch is voor Tempranillo, 
samen met aroma's van cacao en hout. In de mond is het een compacte en frisse wijn met aromatische smaken van citrus en 
kruiden, gevolgd door een aanhoudende finish. Perfect bij de  Mediterrane keuken, karbonade en gegrilde tonijn.  
Rioja Crianza 2017, Bodegas LAN – Spanje, Rioja                            per fles 11,20  

Bodegas LAN is opgericht in 1972 en vernoemd naar de initialen van de 3 
provincies in de Rioja: Logroño , Álava en Navarra. Het wijnhuis is gelegen in 
het hart van de Rioja Alta, die synoniem staat voor traditie en prestige. Deze 
overheerlijke crianza heeft 14 maanden vatrijping en 9 maanden flesrijping, 
wat zorgt voor een elegante rode top wijn. Een lichte crianza, kersrood 

gekleurd met paarse tinten. Aroma’s van rijp fruit, subtiel hout en een vleugje vanille. Een complexe smaak in de mond met citrus 
tonen in de afdronk. Geniet ervan bij koude voorgerechten, pasta, gedroogde ham, diverse kazen. 
 

Just Fucking Good Wine 2018, Bodegas Neleman – Spanje, Valencia                         per fles 13,60 
Na 20 jaar ervaring als importeur is Derrick Neleman nu eigenaar van Bodegas 
Neleman in Valencia . Met focus op lokale druiven, unieke labels ontworpen 
door designers uit de hele wereld en samenwerken met de natuur. Good wine to 
save the world. Deze wijn is gemaakt van de Marselan druif, een kruising tussen 
cabernet sauvignon en grenache en opgevoed op nieuw Frans eiken. Hij heeft 
een bijzonder label en een bijzondere naam, ontworpen door een jonge designer met een knipoog naar zijn gedachten over wijn. 
Er wordt veel geschreven over wijn, moeilijk gedaan over wijn, dit is zoals hij het ziet: Just Fucking Good Wine en niets anders! 
 

Pakket B – Iberië voorjaarspakket rood  = 56,70 €  met vaccinatie korting 11,20 % = 50,00 €/pakket 
Pakket C – Iberië pakket wit+rood = 112,85 € met vaccinatiekorting 11,40 % = 100,00 € /2 pakketten 
                     + 1 fles Cava VILLA CONCHI Brut  37,5CL GRATIS (waarde 7,25 € - totale korting = 16,74%) 
Villa Conchi is een fijne en moderne cava die toont wat Spanje te bieden heeft. James Suckling geeft deze cava 90 pt : 
een zeer aantrekkelijke Cava met een karakter van gesneden peer. De Cava heeft 
een lichte body en toch een mooie structuur dankzij de prachtige romigheid van 
de gisten. De wijn is verfrissend en klaar om gedronken te worden. 
                                                                                     

Bestellen via info@klare-wijn.be            gratis thuislevering                  Promo geldig tot 31 mei 2021 
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