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Cava brut Nature Nodus: Deze Cava is gemaakt van de Macabeo 
en Chardonnay druif en heeft daardoor tonen van mediterraans 
fruit en witte bloemen. De frisse afdronk maakt deze bubbel tot 
een aperitivo perfecto of de juiste partner van ons Selección 
Andalucía. Voordat hij naar Casa Valencia kwam heeft onze 
"Nodus" al 24 maanden gerijpt op fles de Bodega (wijnkelder) 
van Adolfo de Las Heras Marin. Als dat niet Spaans klinkt, dan 
weten wij het ook niet meer! 

Cava Brut Nature Nodus
Fris, Droog
Macabeo & Chardonnay

Cava Rosado Flocs
Fruitig, Droog
Pinot Noir & Garnacha

Cava Rosado Flocs: Flocs is het roze zusje van onze Nodus. Heb je 
zin in een bubbel, maar zoek je het net iets fruitiger dan de 
traditionele Cava, dan is onze Flocs zeker het proberen waard. 
Deze Cava ontleent haar mooi roze kleur aan de blauwe druiven 
Pinot Noir en Garnacha. Met haar tonen van wilde aardbei en 
framboos is dit echt een zomerfavoriet. 

Cava behoort tot de mousserende wijnen. Cava is daarmee het 
Spaanse broertje van Champagne (Frankrijk) en Prosecco (Italië). 
Deze termen worden vaak - verkeerd- door elkaar gebruikt. Wist 

je trouwens dat er bij een Brut Nature géén suikers zijn 
toegevoegd? Hier kun je dus zonder schuldgevoel een glaasje 

van drinken!

Cava wordt (net als Champagne) altijd 
geproduceerd volgens de método tradicional. 

Het betekent dat de tweede vergisting (de 
vorming van de bubbels) op fles heeft 

plaatsgevonden. Een andere goedkopere 
methode is om de bubbel kunstmatig in de wijn 

te spuiten, dit gebeurt vaak bij Prosecco. 

Bubbels: Iets te vieren?

Of gewoon als aperitivo..

Omschrijving! 

Rosado.. Por que?  

Wist je dit al?

Feiten!

LaVirtu del Mar (ook per fles) 
Fris, Zuur 
Sauvignon Blanc (80%) & Merseguera (20%)

Flor Innata (ook per fles) 
Fris, Fruitig
Verdejo (90%)  &Sauvignon Blanc (10%)

Altos de Santiago (ook per fles) 
Floraal, beetje hout
Chardonnay (100%)

Wit: Vis, Vlees, 

Groente; alles wordt 

lekkerder met een 

Spaanse Witte Wijn!

Fris en Zuur.. 

Fris en Fruitig?

Vol en Fruitig (beetje hout)!

Rose, Fruitig, Droog

Wit, Fris, Droog

LaVirtu del Mar: Dit is een Sauvignon zoals je een Sauvignon mag 
verwachten. Fris en hoog in zijn zuren. Of nee, haar zuren, want Bodega 
Las Virtudes is een  jong wijnhuis dat zich heeft toegespitst op de 
vrouwelijke wijndrinker. Echter zijn wij de moeilijkste niet en mag je 
mannelijke tafelgenoot ook gewoon een glaasje meedrinken. 

Wist je dat een goede Sauvignon 
naar kattenpis (of Buxus) hoort te 

ruiken? El Gato..
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Flor Innata: Ons 'bloemetje', deze vrolijke fles zorgt al vóór de eerste slok 
voor een glimlach op je gezicht. Het wijnhuis van Flor Innata ligt in het 
hart van de 'Golden Triangle', een werkelijke A-locatie voor de 
wijnproducent midden in de Rueda. Het etiket typeert tevens ook de 
smaak van deze Verdejo: bloemen, groen- en tropisch fruit. 

Wist je dat deze wijn al heel lang op het verlanglijstje 
van de bediening stond? El Jefe was echter nog niet 

meteen overtuigd, maar die is sowieso iets meer van de 
cervezas... Uiteindelijk is hij overruled door zijn 

medewerkers. Als je deze topper  bestelt steun je dus 
indirect ook de bediening! 

El Jefe doesn't

know it all.. 

Op 1 been kan ik niet staan..

maak die fles maar open!

Altos de Santiago: Deze topper komt uit de bodega van El Tanino 
gelegen in de redelijk onbekende DO Almansa. Deze Chardonnay 
heeft een beetje hout gezien, maar blijft ondanks dat toch een hele 
frisse wijn. De Altos is daarmee een hele toegankelijke wijn en zeker 
een allemansvriend op onze kaart!

Chardonnay? Dat bestel je toch niet! Chardonnay heeft 
lang - onterecht - het imago gehad van een 'oude 
vrouwen wijn', maar wij laten ons niet meeslepen met 
trends. Deze Chardonnay is heerlijk fris, dus bestel hem 
gewoon! Doen wij ook..   

Rosé:

Rosé all day, 

Por Favor!

LaVirtu Rose Suave (ook per fles)
Droog, Fris, Rood fruit, krachtig
Monastrell (100%)

Pradorey Blanco
Vol, Hout 
Verdejo & Albarin

Vol en Hout.. 

Pradorey Blanco: Not your average Verdejo! Deze topper uit de 
Ribera del Duero heeft 5 maanden op eiken gelegen en is 
daardoor een complexe, houtgelagerde wijn geworden en is 
werkelijk een favoriet bij veel van onze gasten. We gaan er niet 
meer over zeggen; deze moet je gewoon proeven.

Anticuado? 
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We           hout ...

Monte Xiabre
Fris, Zuur, Complex  
Albarino (100%)

Monte Xiabre: Deze klassieker is een must try voor de echte 
Spaanse ervaring. De Monte Xiabre wordt gemaakt van de 
Albarino druif. Een redelijk onbekende druif die enkel in Rias 
Baixas, een klein gebied in Spanje staat aangepland. Het is 
Albariño in haar puurste vorm, je zult geen spoortje van hout of 
andere druiven in deze fles aantreffen. Door een rijping op lie is 
er echter een complexe wijn onstaan, die zich kenmerkt door 
haar frisse tonen met een hint van witte bloemen. 
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In Spanje spreek je de V uit als een B, 
de J als een G. Als je deze wijn dus 

echt met Spaanse tongval wil 
bestellen, is het een BerdeGo. Alle 

andere uitspraken verstaan we 
trouwens ook, no hay problema! 

Must try: Complex, Fris en Zuur Wat maakt deze wijn speciaal? 
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Valdelagunde Semidulce 
Zoet, Fruitig 
Verdejo (50%) & Viura (50%)

Valdelagunde Semidulce: Zijn al die friszure tonen niet aan jou 
besteed? Ga jij gewoon goed op een zoete witte wijn met ijs, 
no shame! Onze Valdelagunde Semidulce is jouw perfecte 
match, deze halfzoete wijn heeft tonen van tropisch fruit en 
romige afdronk. 

Ook de zoete wijn wordt gemaakt van 
de Verdejo druif. Wist je dat je met 

heel veel druiven een zoete wijn kunt 
maken? De 1e manier is om er suiker 
aan toe te voegen en de 2e manier is 
door ze langer aan hun stok te laten 

hangen. Denk maar aan rozijnen, hoe 
langer de druiven in de zon blijven 

hangen, hoe meer vocht verdampt. De 
suiker wordt geconcentreerder. Zo 
onstaat bij de persing al een zoete 

wijn, zo ook het geval bij onze 
Valdelagunde. 

Doe mij maar... 

Zoete witte wijn met ijs!
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Pasión (ook per fles)
Droog, Fruitig, Licht 
Bobal (100%)

LaVirtu Rose Suave: Deze rosé onderscheidt zich door haar felroze kleur. 
Waar de massa tegenwoordig enkel nog lichte rosés produceert, heeft ons 
wijnhuis La Virtudes daar maling aan. De Monastrell druif heeft een dikke 
schil, waardoor deze flink wat kleur en vrolijkheid in de fles brengt. De 
Monastrell brengt hier voldoende fruit, zonder zoet te worden. Een 
krachtige rosé, waar je zowel qua kleur als qua smaak niet omheen kunt! 
Perfecte match bij Pimientos of Gamba's Pil Pil. 

De opvatting die we vaak horen is hoe lichter, hoe 
droger! De kleur van de rosé zegt in principe niets 
over de smaak. De kleurinentsiteit hangt af van de 

duur van het contact met de schilletjes van de 
blauwe druif. Worden na de persing de schilletjes 

vrijwel direct verwijderd, dan ontstaat er een 
lichtere rose. 
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Rood Fruit, Krachtig

Fruitig, Zacht, Vol 

RUTA DEL

Zoet?
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Pasión: Deze bobal is in tegenstelling tot haar buurvrouw een hele lichte 
Rosé. Dit doet echter niets af aan de smaak want met een volle smaak van 
aardbeien en kersen is dit een levendige wijn, waarvan je beter meteen een 
fles kunt bestellen. De wijn is graag in gezelschap van onze Tabla Ibérica, 
maar met zo'n naam wellicht ook met de liefde van je leven? 
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Puenta de Rus (ook per fles)
Soepel, Zwart fruit
Syrah (100%) 

Ananto tinto Joven (ook per fles)
Soepel, Zwart fruit, Gekoeld 
Bobal (65%) & Tempranillo (35%) 

Vina Marro Rioja (ook per fles)
Vol, Rood fruit, Vanille, Mineralen
Tempranillo (100%)

Pradorey Origen
Vol, Rood Fruit, Vanille, Kruidig
Tempranillo (100%)

Priorat Schwarzer Shiefer Edicion Oro 2015
Aards, Rood fruit, Hout, Complex Druif:  
Garnacha, Cabernet Sauvignon 

Puenta de Rus: Deze Syrah is gewoon een heerlijk glaasje 
rood!  De Syrah zorgt voor een hint van zwart fruit en 
kersen. Deze wijn heeft geen houtlagering gehad en is Joven, Crianza, Reserva en Gran Reserva. 

Deze termen zeggen iets over de leeftijd 
en rijping (op hout) van de wijn. Over de 
hele wereld worden deze termen vaak 

lukraak op het etiket gezet, maar in 
Spanje (en Italië) zijn hier strenge regels 
aan verbonden. Joven is een jonge wijn 

die geen hout heeft gezien. De minimale 
rijpingsperioden voor de overige 

aanduidingen zijn als volgt: Crianza 24 
maanden gerijpt waarvan 6 op eikenhout. 
Reserva 36 maanden gerijpt waarvan 12 

op eikenhout.  Gran Reserva 60 maanden 
gerijpt waarvan 18 op eikenhout. 

Must try: Licht, Zwart Fruit, Gekoeld

Ananto Tinto Joven: Hét antwoord op de zwoele zomeravond! Wij 
serveren ons 'vlindertje' op 7 graden. Deze jonge rode wijn is gemaakt van 
de Bobal en Tempranillo druif en heeft daardoor voornamelijk tonen van 
zwart fruit, maar is toch heerlijk fris doordat wij haar in de koeling 
bewaren. Zeker het proberen waard als aperitief óf bij een van onze tapas 
Carne. 

Gran Reserva, ligt dat naast Gran 

Canaria?
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Vina Marro: Een typische Rioja do we need to say more? De Rioja is het 
meest prestigieuze en bekendste wijngebied van Spanje. Onze Vina Marro 
heeft 6 maanden gerijpt op eikenhouten vaten. De perfecte partner bij 
onze Tapas Carne of Tabla de Quesos. 

Het karakter van traditonele Rioja's (en andere 
Tempranillo's uit Spanje)  ontstaat voor een groot deel door 

rijping op eikenhouten vaten. Door eikenhouten vaten 
zorgen ervoor dat de tannines die redelijk aanwezig zijn 

worden verzacht. Daarnaast geeft het hout een smaak van 
vanille aan de wijn mee. Er bestaat een verschil tussen 

Frans en Amerikaans Eiken. 

Ik hout van jou!

Licht of

donker?

Mariposa..
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Bodegas Juan Gil (ook per fles)
Vol, Zwart fruit, lange afdronk Dronk 
Monastrell (100%)

la Pasíon?

Bodegas Juan Gil Yellow Label: Dit is dé topper onder onze rode wijnen. 
Een volle, warme wijn uit Jumilla, met een afdronk die je thuis nog proeft. 
Hij kenmerkt zich door intense smaken van zwart fruit. Als je Kerstmis zou 
willen vangen in een glas, dan is dit je antwoord. Deze wijn is echter zo 
lekker dat wij hem het hele jaar door drinken, Feliz Navidad!

I'm driving home for Christmas...
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Pradorey Origen: Onze Pradorey Origen is net als de Vina Marro ook een 
Tempranillo,  dit maal niet uit de Rioja maar uit de Ribera del Duero. Onze 
Pradorey Origen is een echte Origen want deze staat al vanaf de start van 
Casa Valencia op de kaart en heeft tot nu toe de alle concurrentie 
overleefd. Met krachtige tonen van rood fruit en vanille, zul jij ook zeker 
proeven waarom dit een blijvertje is! 

De Rioja en de Ribera del Duero zijn misschien wel de 
bekendste wijnstreken van Spanje. Beiden staan ze bekend 
om hun Tempranillo wijn. Toch verschillen deze wijnen wel 
degelijk. De Ribera del Duero Tempranillo heeft extremere 

weersomstandigheden te verduren gehad, dan zijn 
soortgenoot in de Rioja. De temperaturen liggen overdag 

hoger dan in de Rioja en door de hoogte van de wijngaarden 
koelt het 's nachts juist flink af. Dit zorgt voor nóg 'krachtigere' 

wijnen.  Priorat Schwarzer Shiefer Edicion Oro 2015: Met zo'n naam leg je de lat 
wel erg hoog, maar deze wijn maakt het dan ook helemaal waar. Dit is niet 
je gemiddelde terrassloebertje: Wil je écht eens iets bijzonders proeven, 
kies dan voor deze Priorat. Prioriat wordt enkel gemaakt in het hele kleine 
gelijknamige gebied in Catalonië en worden dus als exclusief beschouwd. 
Deze wijn is gemaakt van verschillende rode druiven, waaronder Garnacha 
(Grenache) en Cabernet Sauvignon waardoor deze topper zich kenmerkt 
door rood fruit, aardse tonen en hint van specerijen.  

Vol, Rood Fruit, Vanille, Mineralen..

Dé topper: Vol, Zwart Fruit, dit wil je!

Vol, rood fruit, Vanille & kruidig.

Something special...

Gewoon een glaasje Rood graag

Rood: 

Je hoeft de 

Spanjaarden 

niet te 

vertellen hoe 

ze rode wijn 

moeten 

maken, enkel 

of wij de 

goede hebben 

uitgekozen!

Het wordt druk op de route, maar deze weg wil je niet missen!
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Wist je dat er naast de Garnacha en 
Cabernet Sauvignon druiven, ook heel 

veel liefde en aandacht in de flessen uit 
de Priorat zijn gestopt? Door de steile 

hellingen in dit ruige gebied, worden alle 
druiven namelijk met de hand geplukt. 

Wat een 
werk! 
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VINO 


