
 

                                                                        FUNDACION  1963  
 

 

Wijngebied:  D.O. Bierzo                                                       

Noord- west Spanje  

   

Productie:  Maximaal 2000 flessen per jaar en 

enkel in excellente jaren. 

 

Druiven:  100% Mencia 

 

Alcohol:  13% vol. 

 

Rijping:  3 jaar op nieuwe Frans eiken vaten en 

minimaal 6 maanden kelderrust. 

 

Kleur:  Diep robijnrood 

 

Smaak:  Intense aroma’s van balsamico, koffie 

en compote van rijpe zwarte vruchten.               

Veel body in de mond en verfijnde lange 

afdronk.  Het hout presenteert zich in een 

prima combinatie met de alcohol en de zuren. 

Zeer complexe en persistente nasmaak.  

 

 

 

 

 



Gran Bierzo 
 

 

 

Wijngebied:  D.O. Bierzo                                                       

Noord- west Spanje  

   

Productie:  Maximaal 35.000 flessen per jaar. 

 

Druiven:  100% Mencia 

 

Alcohol:  13% vol. 

 

Rijping:  12 tot 18 maanden op nieuwe 

Amerikaans eiken vaten en 18 tot 24 maanden 

kelderrust. 

 

Kleur:  Robijnrood tot kersenkleurig met 

toetsen van rode klei. 

 

Smaak:  Intense en complexe aroma’s van de 

lange rijping op het hout, koffie, chocolade, 

vijgen, rozijnen en tabak. In de mond is deze 

wijn zijdezacht , rond, met een makkelijke 

passage en een lange afdronk.  Retronasaal 

duiken zoethout en chocolade op.  

 

 

 

 



 

Valmagaz 
 

 

Wijngebied:  D.O. Bierzo                                                       

Noord- west Spanje  

   

Productie:  Maximaal 25.000 flessen per jaar. 

 

Druiven:  100% Mencia 

 

Alcohol:  12,5% vol. 

 

 

Kleur:  Intens kersenkleurig met toetsen van 

rode klei. 

 

Smaak:  Intense en fruitige aroma’s, eigen aan 

de Mencia, rood fruit, pruimen, rozijnen en 

mineralen. In de mond is de wijn corpulent, 

rond.  Retronasaal duiken mineralen en 

compote op.  

 

Combineren: Uitstekende combinatie met 

rood vlees, charcuterie en wild. 

 

 

 

 



Marqués de Cornatel  

    Tinto Mencia Roble 

                                         

 

 

Wijngebied:  D.O. Bierzo                                                       

Noord- west Spanje  

   

Productie:  Maximaal 15.000 flessen per jaar. 

 

Druiven:  100% Mencia 

 

Rijping:  3 tot 4 maanden in zacht gebrande 

Frans/Amerikaans eiken vaten van 225 liter. 

 

Alcohol:  12,5% vol. 

 

Kleur:  Intens kersenkleurig met toetsen van 

rode klei. 

 

Smaak:  Primaire en secundaire aroma’s van 

de rijping, nogal complex: vanille, kers en 

gedroogde vruchten. In de mond is de wijn 

evenwichtig, vlezig en samenhangend, te 

danken aan de keuze van het hout. Vol rond 

in de mond met een evenwicht tussen de 

zuurte, alcohol en tanines. Lange en 

persistente afdronk van vanille en kers. 

 

 

 



Marqués de Cornatel  

                     Godello 

 

                                         

 

 

Wijngebied:  D.O. Bierzo                                                       

Noord- west Spanje  

   

Productie:  Maximaal 15.000 flessen per jaar. 

 

Druiven:  100% Godello 

 

Alcohol:  12% vol. 

 

Kleur:  Bleeklicht strogeel 

 

Smaak:  In de neus middelmatig aroma van 

groen fruit, peer, appel en venkel eigen aan de 

variëteit Godello.  Rond in de mond.  Lang en 

elegante nasmaak met een krachtige neus van 

tropisch fruit.  

 

   

 

                              


