
                                                     GARABITAS Reserva Premium                                                      

                             Vendimia seleccionada                                        
 

                                                   Wijngebied:  D.O. Toro     Noord-west Spanje 

 

Oplage: Beperkt afhankelijk van de voorafgaande 

winter  en uit een beperkt gedeelte van de wijngaard.  

 

Druiven:   100% Tinta de Toro van minstens 50 jaar oude 

wijnstokken. 

 

Alcohol:  14,5% vol. 

 

Rijping: 18 maanden in nieuwe Frans eiken vaten. 

 

Visueel:  Robijnrood met reflecties van granaatappel. 

 

Neus:  Complex en elegant. Uit het glas komen 

verfijnde geuren van peper, muskaatnoot en zwart fruit. 

Tijdens het aereren komen de fruitige aroma’s vrij van 

de Tinta de Toro en met toetsen van ceder en leder. 

 

Mond: Brede zachte glicérineachtige smaak.  Zachte 

passage in de mond met rijpe tanines, elegant 

gestructueerd en een verbazend lange afdronk.  

Combinatie van rijp fruit en terciair een verrassende 

zuurte die de wijn een lang leven voorspeld. 
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