
      

 

 

 

 

 

Barcolobo 12 meses 

    Vino de la Tiera de Castilla Y León 

     

 Bodega: Barcolobo 

De bodega telt  20ha wijngaarden gelegen  

aan de rivier Duero en is gekarakteriseerd  

door de zanderige bodem met stenen en  

continentaal klimaat. 

 Druiven: Tempranillo (75%), Syrah (20%) en  

   Cabernet Sauvignon (5%), ze worden manueel 

   geplukt in kisten van 15 kg met selectie in 

   de bodega. 

   De druiven gisten in stalen tanks van 10.000 

     en 5.000 liter met een gecontroleerde  

   temperatuur gedurende 15 dagen. Dit proces 

   van de verschillende variëteiten en percelen 

   gebeurt gescheiden. 

 Rijping: In nieuwe vaten van Franse eik. 

 Kleur:  Rode kersenkleur met bordeaux-toetsen. 

    Neus:  Zoet fruit met kruidige, getoaste toetsen. 

    Mond: Expressief en fruitig met fijne langdurige  

      afdronk 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

Barcolobo La Rinconada 

   Vino de la Tiera de Castilla Y León. 

 

   Bodega: Barcolobo 

De bodega telt  20ha wijngaarden gelegen  

aan de rivier Duero en is gekarakteriseerd  

door de zanderige bodem met stenen en  

continentaal klimaat. 

 Druiven: Tempranillo (100%), ze worden  manueel 

   geplukt in kisten van 15 kg met selectie in 

   de bodega. 

   De druiven gisten in stalen tanks van 10.000 

    en 5.000 liter met een gecontroleerde  

   temperatuur gedurende 15 dagen. 

Rijping: In nieuwe vaten van Franse eik. 

 Kleur:  Intense rode kersenkleur met violettinten. 

   Helder. 

 Neus:  Aroma’s van vers fruit in perfectie harmonie 

   met het hout 

        Mond: Fruitig, fris, aangenaam en vlot. 

 

 

 

    

 

                                                                                    



 

    

 

 

Barcolobo Lacrimae Rerum 

Vino de la Tiera de Castilla Y León. 

 

 

   Bodega: Barcolobo 

De wijngaarden van 25 jaar oud zijn gelegen  

in het natuurreservaat “Riberas de  

Castronuño” Vega del Duero. 

   Druiven: Tempranillo (100%), ze worden  manueel 

    geplukt in kisten van 15 kg met selectie in 

    de bodega en worden ontsteeld en niet  

   geperst in het vat gedaan voor de gisting. 

    

 Rijping: 3 maanden in nieuwe Franse eiken vaten van  

   225 liter. 

 Kleur:  Schitterende en heldere aardbeikleur. 

 Neus:  Zeer intens vers fruit in harmonie met 

   amandeltoetsen.  

  Mond: Fris en heerlijk in de mond met lange  

   afdronk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

Barcolobo Verdejo 

 

Vino de la Tiera de Castilla Y León. 

 

 

 

 

Bodega:  Barcolobo. 

  Afkomstig van wijngaarden van 25 jaar oud. 

Druiven: Verdejo (100%), ze worden manueel geplukt 

  in kisten van 15 kg en selectie in de bodega.  

Rijping:  In Franse eiken vaten. 

Kleur:  Groenachtig gele kleur. 

Neus:  Aroma’s van rijp fruit (mango, peer en  

  ananas) en houttoetsen. 

Mond:  Fris, elegant en evenwichtig met een goede 

  zuurtegraad, lange en intense afdronk. 

 


