
verkiezingen = wijn proeven bij Cavaman                                         26 mei 19 
 
Welkom in de vernieuwde Cavaman-kelder. 
 

  1. We starten met bubbels uit Italie: Bellussi spumanté Grande Cuvéé extra dry 
Mousserende wijn verkregen door het snijden van verschillende wijnen bepaald uit het huis hoeveelheden en van heuvelachtige 
gebieden tussen de meest geschikte van de regio Veneto. 
Het is een elegante wijn met een goede structuur en evenwichtige geur, veelzijdig en geschikt voor elke gelegenheid, van 
aperitief tot maaltijd. 
 

Dit lekkers is bij ons te koop aan 11,70 €/fles 
 
ik bestel  

 

Witte wijnen: 
 
2. Beau Jardin Chardonnay     4,80 €/fles 
Lichtgele kleur met enkele zilveren highlights. Fruitige neus met bloemige tonen. Het is een frisse, minerale wijn met een 
mooie lengte in de mond. 
 
ik bestel  

 
3. El Castilla Viura/Chardonnay     6,90 €/fles 
Mooie goudgele kleur met groene reflecties. De neus is expressief en biedt een delicaat boeket van geel rijp fruit zoals perzik 
en ananas met tonen van vanille. De smaak omvat een mooie combinatie van aroma's. Rijk en rond, maar mooi in balans met 
een lange afdronk en lichte houtaroma's. Heerlijk in combinatie met vis, zeevruchten en paella. Na de resultaten van de rode 
wijn van El Castilla komt dit mooie wijn huis nu met een witte variant. Hij is gemaakt va de druiven Viura en Chardonnay, en 
die combinatie bleek succesvol, nou eigenlijk wel meer dan dat want wat is deze witte El Castilla vol en rijp. Zodra je de fles 
open maakt komt het rijpe boeket je al tegemoet, mooie smaken van geel rijp fruit zoals perzik en ananas met tonen van 
vanille. De smaak omvat een mooie combinatie van aroma's. Rijk en rond, maar mooi in balans met een lange afdronk en lichte 
houtaroma's. De wijn wordt namelijk een deel gerijpt op eiken hout in de kelders van El Castilla, hierdoor krijgt hij meer 
diepgang en rijkdom. 
 
ik bestel  

 
4. Il Pumo Chardonnay     6,90 €/fles 
In 1962 bundelden 19 wijnboeren uit San Marzano hun krachten en richtten zo "Cantine San Marzano" op. Tegenwoordig telt 
deze coöperatie meer dan 1200 telers en maakt het gebruik van moderne en technologisch geavanceerde installaties 
zonderafbreuk te doen aan de zeer oude wijntraditie van Puglia. San Marzano ligt in Puglia, in het hart van de veelgeprezen 
DOC "Primitivo di Manduria",tussen twee zeeën (Ionische en de Adriatische Zee). De provincies Taranto en Brindisi bieden een 
landschapwaar wijngaarden en olijfbomen zij aan zij groeien op een rode ondergrond. Deze bodem en de Middellandse Zee 
terroir spelen een essentiële rol in de productie van hoogwaardige wijnen. Het klimaat is extreem, met moeilijke 
omstandigheden:droogte, vorst, Sirocco wind. Toch zorgen deze gepassioneerde wijnmakers ervoor dat zelfs druiven uit de 
oudste wijngaarden volle en elegante wijnen opleveren. 
In de neus aroma's van jasmijn, wilde rozen, ananas en banaan. De smaak is elegant, verfrissend en delicaat. 
De wijn past goed bij vissoep, visgerechten, wit vlees en gevogelte. 
 
ik bestel  

 
5. Rodriguez & Sanzo Lacrimus Tempranillo blanco     8,40 €/fles      
Witte Tempranillo? Ja, witte Tempranillo! Dat is geen alledaagse druif en dat maakt deze Osoti Rioja Blanco een bijzondere 
wijn. De wijn heeft een zeer aangename neus van witte bloesem en wit fruit, met daaronder iets van kweepeer en tropisch fruit 
als passievrucht en ananas. Delicate en zachte wijn met een aangename afdronk. 
Zachte wijn met een evenwichtige zuurgraad en jeugdig karakter dat uitnodigt tot proeven. Deze witte Rioja is zeer geschikt 
om te combineren met verschillende gerechten. Het is een perfecte match voor jonge en halfharde kazen, olijven, carpaccio, 
verse salades, champignons en koude soepen. 
Vooral geschikt voor vis, rijst en zeevruchten. En zonder twijfel de juiste keuze voor artisjokken en asperges! Het is een vrij 
volle wijn en hij doet het daarom goed in combinatie met vleesgerechten. Maar hij kan ook op zichzelf worden geserveerd. 
 
ik bestel  

 

Rosé wijnen: 
 
6. Beau Jardin Cinsault     4,80 €/fles 
Lichtroze kleur. Fruitige neus, fraicheur. Gevoelige aroma's van licht zuur rood fruit (framboos) zijn aanwezig. Mooi in de mond 
met een uitgebalanceerde afdronk, fris en knapperig fruit. 
 
ik bestel  

 
7. Eschenauer Cinsault     5,70 €/fles 
Deze mooie droge Rose heeft een frisse aromatische smaak met een lichte kruidigheid. Een zeer vriendelijke rosé, met de 
bekende Provence kleur. Geschikt voor ieder moment. Heerlijk voor op het terras of als type ‘Huiswijn’ bij lichte gerechten. 
 
ik bestel  

 



8. Preciso rosé     5,70 €/fles 
De Pinot Grigio van Preciso zijn afkomstig van Venetië. 
‘Blush’ staat voor blozen. Deze rosé wordt van de Pinot Gris druif gemaakt. In principe is dit enkel witte wijn. Maar rijpe Pinot 
gris-druiven hebben vaak een rozere/paarsachtige kleur. Wanneer men deze schil kort laat mee weken tijdens de maceratie 
krijg je dit blozend effect. De druiven worden soft geperst en de vergisting vindt ‘koud’ plaats om de fruitige aroma’s te 
behouden. Zeer mooie rose met veel frisheid en verfijning. In de neus heeft deze wijn veel aroma’s van rood fruit maar zeker 
ook citrus en wat bloemen. Verfrissende en zachte smaak met veel accenten van rode bessen, frambozen en limoen. 
 
ik bestel  

 
9. El Castilla Rosada     6,90 €/fles 
El Castilla Bobal Rosé heeft een mooie licht roze kleur. In de neus vind je één en al fruit, zoals aardbeien, bessen en kersen. Dit 
fruit komt mooi terug in de smaak. Ook proef je wat bloemige tonen. Deze rosé wijn is mooi in balans met een mooie 
zuurgraad. Deze prachtige rosé wijn van de spraakmakende El Castilla serie is gemaakt van de Bobal druif. Deze wordt met 
veel liefde en passie verbouwd en dat proef je! De wijngaard waar deze druif vandaan komt, ligt in Spanje. De ranken staan 
diep in de grond. Zo kunnen nemen de planten veel voeding op, waardoor de druiven veel geur en smaak ontwikkelen. Het 
klimaat van het gebied waar de druiven groeien is zeer gunstig. De warme dagen en koele nachten zorgen voor een perfecte 
balans tussen frisheid en fruit! 
 
ik bestel  

 
 
Rode wijnen: 
 
10. Beau Jardin merlot     4,80 €/fles 
Intense robijnrode kleur. Boeket op tonen van rood fruit en licht kruidige, mooie amplitude in de mond met aroma's van rood 
en zwart fruit (zwarte bes, zwarte kers, ..). Uitgebalanceerde wijn met zijdezachte, omhullende tannines en een aanhoudende 
fruitige afdronk. 
 
ik bestel  

 
11. El Castilla Garnacha     6,90 €/fles 
El Castilla Garnacha is een volle, ronde en kruidige Spaanse wijn met tonen van bramen en rijpe kersen. Uitermate geschikt 
voor bij de open haard, een verrijking van wildgerechten en een perfecte wijn voor bij het diner. De mooie imposante 
(zwaardere) fles en het sierlijke etiket maken het plaatje compleet. Een uitmuntende wijn in deze prijsklasse! 
Heerlijk bij wildgerechten, rood vlees, en een perfecte begeleider voor de barbecue of gourmet. Een absolute alleskunner.Het is 
echt een feest met deze nieuwe ontdekking uit Spanje! Deze volledige Granacha van wijnhuis El Castilla is een geweldige, 
krachtige rode wijn en dat voor deze prijs klasse. Dat is nog wel het meest opmerkelijk want we hebben al heel wat geproefd 
maar deze El Castilla is een topper.De Granacha druiven worden met de hand geoogst en vervolgens zeer streng geselecteerd 
om alleen het beste sap in de fles te krijgen. Nou dat is gelukt hoor wat een geur heeft deze wijn, zodra je de fles open maakt 
komt het prachtige boeket je al tegemoet.Mooie tonen van bramen en rijpe kersen aangevuld met lichte kruiden, een beetje 
zwarte peper en wat dropjes. In de smaak is hij groots, mooie volle aanzet en zachte nuances van verse bramen en kersen, 
toffee, kruiden, een beetje peper en chocolade. Maar wat een feest is het, wij hebben onze nieuwe huiswijn ontdekt hoor!  
Uitermate geschikt voor bij de open haard, een verrijking van wildgerechten en een perfecte wijn voor bij het diner. 
 
ik bestel  

 
12. Il Pumo Primitivo     7,50 €/fles 
Robijnrode kleur met paarse reflecties. In de neus een genereus boeket van kersen, pruimen en aangename tonen van cacao 
en vanille. Deze wijn heeft een fluweelachtige textuur die verzacht wordt door de warmte van de Primitivo druiven. De finale 
biedt noties van aanhoudende zoetheid. 
Lekker bij: hartige voorgerechten, lamsvlees, wild met sauzen, harde kazen 
 
ik bestel  

 
13. Caparzo Sansiovese     7,90 €/fles 
Een toegankelijke fruitige en aangename wijn voor de jonge liefhebber. Schitterende robijnkleur. Een heerlijk geurende wijn, 
soepel, smaakvol, hele lichte tannine, en een heel licht bittertje maar er zitten verder geen scherpe ‘Italiaanse randjes’ (hoge 
zuren en bitters) aan. Vrij gepolijst en rond. Het is een ongecompliceerde wijn, fris, jong, gekoeld drinken bij pasta’s en pizza's 
ideaal. Ben je op zoek naar een lichte, fruitige wijn met toch enige ‘body’ dan zou dit zeker geschikt zijn. 
 
ik bestel  

 
14. Bodegas Barbadillo Quadis Joven     7,90 €/fles      
Wijn uit het Land van Cádiz. Merlot, Syrah, Tempranillo en Tintilla de Rota 
Intense rode kleur, aroma van fruit, specerijen en kaneel, zachte en zijdeachtige binnenkomst. Met zijn fruitige aroma en 
prachtige intense kleur is deze wijn de perfecte metgezel voor tapas en hapjes zoals Iberische ham, kaas, noten, olijven, 
kaviaar, canapés, zalm of piquillo pepers. De intense en aangename smaak combineert perfect met gegrild vlees, kip curry en 
rijst en geroosterde aardappelen. Serveer op een aanbevolen temperatuur van 15ºC. 
Prijzen: Gouden medaille - Berlinner Wein Trophy 2017 Duitsland (vintage 2016), 88 punten - Peñín Guide 2017 (vintage 
2015), Quadis Tinto 2016 - Gouden medaille tijdens de Mundus Vini Summer Edition 2017 
 
ik bestel  

 
 
 



15. Rodriguez & Sanzo Lacrimus "5" Tempranillo     8,40 €/fles       
De 5 in de naam staat voor 5 maanden houtrijping. In deze korte periode, kan de volledige bandbreedte van de smaken 
worden gewonnen uit het hout, zonder verlies van het volledige fruitig karakter. Een volle rode wijn met hinten van vanille en 
mooi rood fruit. Het smaakprofiel van deze wijn is absoluut uniek en heeft niets te maken met wat er op de markt Rioja is 
meestal te vinden. Deze bijzondere uitbreiding methode maakt dat de Valsanzo Lacrimus 5 een buitengewone culinaire ervaring 
is die je moet proberen. 
 
ik bestel  

 
16. Rodriguez & Sanzo Damalisco Crianza     10 €/fles 
Damalisco de Javier Rodriguez Reserva Tinta de Toro, deze voorname Reserva is gemaakt door Javier Rodriguez, een 
topoenoloog die één van de vernieuwers is van de Toro wijnstreek en ook wel bekend als de Star Winemaker van Spanje. De 
wijn heeft 36 maanden gerijpt op Frans en Amerikaans eiken, 64 maanden op fles en kenmerkt zich door zijn smaak van dik 
zoet fruit en complexiteit. Kersenrood met paarse tonen. Intense aroma van wild fruit, met kruiden en balsemico tonen. De 
tannines zijn sappig en zacht. Rond met een lange zijdeachtige afdronk.  
 
ik bestel  

 
17. Bodegas Barbadillo Quadis Crianza     10,90 €/fles 
Wijn uit het Land van Cádiz, 11 maanden in Franse en Amerikaanse eiken vaten van 2/3 jaar. Tempranillo, Petit Verdot, Syrah, 
Tintilla de Rota. Diep kersen kleur, donker. diepe robijnrode kleur bijna zwart. Aroma's van rijp rood fruit geïntegreerd met het 
hout, met lichte tonen van vanille en zoethout. Verrassend zacht, brede instap van zachte tannines. Is de ideale aanvulling bij 
traditionele stoofschotels, geroosterd vlees en gezouten kazen. Gebruik het liefst tussen 16º en 18ºC.  
Prijzen: Gouden medaille - Berlinner Wein Trophy 2017 Duitsland (vintage 2013), 93 punten - Gids Gourmets 2017 Eervolle rol 
(vintage 2013) 
 
ik bestel  

 
18. Rodriguez & Sanzo Capitan Gaono Tempranillo     11,80 €/fles 
Deze wijn is hét grote voorbeeld van de beste Rioja-wijnen en wordt vaak als referentiepunt gebruikt. Zonder enige twijfel de 
beste kwaliteitswijn voor zijn prijs!! Voor de Capitan Gaona worden alleen de beste druiven van de oude wijngaarden 
geselecteerd, welke afkomstig zijn van de beste terroirs uit  Rioja. Bijgevolg is het geen wonder dat deze wijn een ware 
explosie is aan fruit, structuur en elegante tannines. Met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar geven de wijnstokken niets dan 
het allerbeste, maar helaas ook bijzonder beperkt waardoor deze kanjer eens zo uniek wordt! 
WIJNGAARDEN: Gelegen op de hellingen van de Sierra Cantabria, waar er terrassen zijn met ondiepe bodems en weinig 
oppervlakte. De bergen beschermen de wijnstokken tegen de strenge winterwinden vanuit het noorden. De wijnstokken zijn 
tussen de 40 en 60 jaar oud en hebben een productiedichtheid van 3x 1,2 mtr. De gemiddelde productie is 4.000 kg/h. 
Wijnstokken snoeien op een traditionele manier. De indeling van de wijngaard is ook traditioneel: beker met drie armen in de 
vorm van een kandelaar. De oogst werd gemaakt in de derde week van september, omdat de klimatologische en ecologische 
omstandigheden het raadzaam maakten. Druiven werden opgepakt in kisten, die onmiddellijk naar de wijnmakerij werden 
gebracht om ze te beschermen. Alcoholische gisting vindt plaats in een roestvrijstalen tank. Maceration voor 21 dagen. 
50% van de most werkt 6 maanden met zijn droesem in houten vaten. De andere 50% van de most is bewaard gebleven in 
500 l barrique gemaakt van Frans eiken voor 6 maanden. 
 
ik bestel  

 
19. Rodriguez & Sanzo Tinta de Toro Whisky barrel aging     26 €/fles 
Nadat de druiven zijn geplukt, worden deze aan de selectietafel geselecteerd, zodat de gezondste druiven het productieproces 
doorlopen. Rijping in whiskyvaten is 18 maanden. Whiskey heeft veel van de tannine in het nieuwe vat geëlimineerd, door 
verdunning met alcohol, zodat de vaten de wijn niet verharden en lange veroudering mogelijk maken. 
Om voor de hand liggende redenen heeft de whisky subtiel de vatzin gemarkeerd, genoeg om de originele complexiteit van de 
wijn naar voor te brengen. De Rodríguez & Sanzo Barrel Whiskey-veroudering is zeer aromatisch, met nuances van rijp zwart 
fruit, specerijen, chocolade, geroosterde nuances (rook), gestructureerd in de mond maar zeer vet en zoete tannines, met veel 
volume en een mooie afdronk. De aroma's keren terug in de retronasale fase met veel volharding. 
 
ik bestel  

 
Zin in andere wijnen uit ons gamma? Noteer hieronder uw bestelling 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
naam  
adres  
tel & email  
 
leveren betaling 
afhaling  
 
Uit praktische overwegingen geven we vandaag geen bestellingen mee, dank voor uw begrip. 
 


