
UniqueLudique bestelvoorwaarden: Alle genoemde prijzen zijn per fles en inclusief BTW. Minimum afname van 12 flessen, met een minimum van zes flessen per soort.  
Bij een afname van tenminste 36 flessen (meerdere soorten mogelijk) geldt de speciale wijnpakket prijs per fles.  Bestelling is pas definitief bij voorafbetaling van het 
gehele bedrag binnen 8 dagen na ontvangst factuur. Flessen kunnen bij UniqueLudique worden opgehaald (tijdstip in overleg). 

Onze wijnen

2020
A SOLAS 

VERDEJO D.O. 
CIGALES 

(13%)
A Solas wat ‘Solo’ betekent,  
staat voor de enkele druiven- 
soort ‘Verdejo’ die voor deze 
wijn is gebruikt. Maceratie  
en fermentatie bij lage 
temperaturen. Geen hout- 
lagering, waardoor deze wijn 
heel toegankelijk en fris is! 
Heerlijke terraswijn of als 
begeleider met zeevruchten,  
vis, zachte kazen of pasta.  
Beste serveertemperatuur 
tussen 7 / 8 ° C. De wijn 
dient dit jaar te worden 
geconsumeerd.

PROEFNOTITIES:
Kleur: Strogeel
Geur: Elegante aroma’s 
van groene appels, artisjok 
en mint.
Smaak en Afdronk:  
Bloemig, soepel, mooie balans 
in zuren. Frisse lange afdronk 
met een klein wit pepertje.

 

PRIJS PER FLES:
 € 5,25
 WIJNPAKKETPRIJS 
 € 4,75

2017
VIÑA RUFINA 

JOVEN ROBLE 
CIGALES 
(14,5%)

De rode ‘instapper’ van dit  
wijnhuis is elegant en vol kracht. 
Joven  (‘jong’) is gemaakt van 
100% Tempranillo en heeft  
3 tot 6 maanden op eiken- 
houten (Roble) vaten gerijpt.  
De Joven Roble concurreert 
met wijnen van de midden- 
klasse, echter de prijs is van  
een instapper! Geweldige wijn 
om licht gekoeld te drinken  
(16 / 18 °C) en een prima 
begeleider bij kaas, worst of 
rood vlees. Nu op dronk, 
bewaarpotentieel circa 2 jaar.

PROEFNOTITIES:
Kleur: Kersenrood
Geur: Krachtige, intense  
geur van rijp rood fruit met  
bloemige tonen (blauwe  
bloemblaadjes, seringen en 
petunia’s). Op de achtergrond 
geroosterde tonen van toffee, 
koffie en specerijen.  
Smaak en Afdronk:  
Rijp fruit, hints van cacao, 
vanille, kruiden en zoethout, 
gevolgd door zachte ronde 
tannines. 

PRIJS PER FLES:
 € 5,45
 WIJNPAKKETPRIJS
 € 4,95

2017
VIÑA RUFINA 
CRIANZA D.O.  

CIGALES 
(14,5%)

De Crianza bestaat uit 100% 
Tempranillo geselecteerde 
druiven van 30-40 jaar oude 
wijnstokken en wordt 14 
maanden op houten vaten 
gerijpt. Een volle rode wijn die 
goed gecombineerd kan worden 
met Spaanse worst, lamsvlees, 
rood vlees en stoofschotels. 
Beste serveertemperatuur 
tussen 17 / 18 ° C. Nu op dronk, 
bewaarpotentieel circa  
4-5 jaar.

PROEFNOTITIES:
Kleur: Robijnrood
Geur: Intense geur van rijp 
rood fruit, venkel, koriander, 
bijenwas, tabak, selderij.
Smaak en Afdronk: 
Soepel, warm en vol met rijp 
rood fruit. Lange afdronk met 
zeer zachte ronde tannines.

 PRIJS PER FLES:
 € 6,95
 WIJNPAKKETPRIJS
 € 6,45

2014
VIÑA RUFINA 

RESERVA  
CIGALES 
(14,5%)

De Reserva bestaat uit 100% 
Tempranillo geselecteerde 
druiven van 60-80 jaar oude 
wijnstokken en wordt tenminste 
24 maanden op houten vaten 
gerijpt. Een krachtpatser die 
uitstekend past bij een mooi 
stuk wildgebraad, ossenhaas al 
dan niet gegrild op de barbeque. 
Beste serveertemperatuur 
tussen 17 / 19 ° C. Nu op dronk, 
bewaarpotentieel circa 4-5 jaar.

PROEFNOTITIES:
Kleur: Donkerrood
Geur: Krachtig, expressief  
en zeer intens. Zeer rijp rood  
en zwart fruit.
Smaak en Afdronk: 
Stevige tannines, delicaat, 
vlezig. Prachtige structuur  
en geweldig in balans! Kracht.

 PRIJS PER FLES:
 € 8,45
 WIJNPAKKETPRIJS
 € 7,95

2017/2018
BOSQUE REAL 

CABERNET/MERLOT
CASTILLA Y LEON 

(14,5/15%)
Een aantal percelen van Bodegas 
Santa Rufina zijn met Merlot en 
Cabernet Sauvignon verbouwd. 
Beide zijn 10 maanden op houten 
vaten gerijpt. De Merlot heeft dat 
kenmerkende karakter van sub-
tiliteit en past bij stoofschotels, 
eendeborstfilet en charcuterie. 
De Cabernet Sauvignon het 
kenmerk van kracht en stevige 
tannines en laat zich mooi 
combineren met Cote de Boeuf 
of wildgebraad. Beste serveer- 
temperatuur tussen 17 /1 8 C.  
Nu op dronk. Beide hebben een 
bewaarpotentieel van circa 3 jaar.

PROEFNOTITIES:
Merlot
Kleur: Donkerrood
Geur: Groene kruiden  
(munt), leer, rood fruit.
Smaak en Afdronk: 
Robuust met zachte tannines en 
een klein pepertje in de afdronk.
Cabernet
Kleur: Donkerrood
Geur: Rijp rood fruit van 
bramen en bessen.
Smaak en Afdronk: 
Vanille, rood fruit met zachte 
tannines.

 PRIJS PER FLES:
 € 6,95
 WIJNPAKKETPRIJS
 € 6,45

2020
VIÑA RUFINA 
ROSADO D.O. 

CIGALES 
(12,5%)

De rosé van Bodegas Santa 
Rufina is een assemblage  
van 80% Tempranillo en  
20% Verdejo en Albillo. 
Maceratie en fermentatie bij 
lage temperaturen. Heerlijke 
terraswijn of als begeleider  
met pasta, vis, zachte kazen  
en salades. Beste serveer- 
temperatuur tussen 7 / 9 ° C. 
De wijn dient dit jaar te  
worden geconsumeerd.

PROEFNOTITIES:
Kleur: Robijnrood
Geur: Intense aroma’s 
van aalbessen, kersen en 
aardbeien. 
Smaak en Afdronk: 
Opmerkelijk fruitig karakter  
met een uitstekende zuur- 
graad. Heerlijk frisse afdronk.
 

 PRIJS PER FLES:
 € 5,25
 WIJNPAKKETPRIJS
 € 4,75

WIJNPAKKET 
EXTRA VOORDEEL 
VANAF 36 FLESSEN
STEL ZELF UW WIJNPAKKET SAMEN
LAGERE PRIJS VANAF 36 FLESSEN
VERSCHILLENDE WIJNEN MOGELIJK

Wijn 2021


