Daniel Ramos Finca Zerberos
El Altar 2016
RED WINE - POWERFUL | WILD
ROZEN EN ROOD FRUIT

Daniel Ramos is een meester in Garnacha, in al zijn facetten. Hier zorgt de
hoogte en de graniet voor heerlijk krokant fruit. In de neus vinden we rijp,
knapperig rood fruit, florale aroma’s en wat ceder. De textuur is strak en zit
vol spanning. Densiteit, energie, speelsheid en lengte. Een unieke combi die
menig Garnacha liefhebber zal doen watertanden.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Garnacha

BBQ, gegrild rood vlees en stoofpotjes

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Graniet, zand, schist

16 - 20°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

1000m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Het perceel is gelegen op een hoge noordelijke
helling in El Barraco. De stokken zijn tussen 60
en 90 jaar oud. Hij spendeert 30 dagen op de
schil en fermenteert met vruchteigen gisten.
Daarna gaat de wijn voor een jaar op grote 600l
barriques.

Making the wines with minimal
intervention, he manages to give his
Garnachas multiple threads of flavour
and a scary depth.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (14,5%)

Daniel Ramos Finca Zerberos
SPANJE | SIERRA DE GREDOS
OP GROTE HOOGTE IN HET GREDOSGEBERGTE

Daniel Ramos is een man van traditie die het
terroir van Sierra de Gredos volledig tot z’n
recht wil laten komen. Het gebied herbergt
een schat aan oude wijnstokken Garnacha
(rood) en Albillo Real (wit), die op een bodem
van schist en granietzand staan. Het resultaat
zijn ongefilterde, biologische wijnen met een
breed scala aan geuren en smaken waarmee
hij de laatste jaren steeds nadrukkelijker in de
internationale schijnwerpers komt te staan.

“Wijngaarden kennen geen
politieke grenzen en dus
hoeven we ze daar ook niet
op te beoordelen. Wat telt is
het landschap dat de druiven
voortgebracht heeft.”

WIJN-WEETJES

•

Daniel verbouwt in totaal 15 ha, verdeeld
over verschillende percelen.

•

Sommige van zijn wijnstokken zijn meer
dan 100 jaar oud

•

Het gebied rond Sierra de Gredos kreeg in
2017 zijn eigen appellatie: D.O.P. Cebreros

VINETIQ SELECTION

Pioniers met een visie, daar houden we
bij Vinetiq wel van. Daniel Ramos, een
Australische Spanjaard, brengt oude en verlaten wijngaarden terug tot leven en bewerkt
ze op een natuurlijke manier. Zijn grote liefde
is Garnacha. Parels als je het ons vraagt!

