
Wijnkoperij Okhuysen

Bodegas Bornos
Zoveel meer dan verdejo



Okhuysen was een van de eersten in Nederland die de knisperend witte wijnen uit Rueda introduceerde. 
Ruim 25 jaar later zijn de wijnen van Palacio de Bornos niet meer weg te denken uit ons assortiment. 
Met trots presenteren wij vijf veelzijdige ‘vinos blancos’, met uiteraard een hoofdrol voor de aromatische 

verdejodruif. Maar ook de stuivende sauvignon van Bornos is uniek en kent een vaste schare fans. Speciale 
aandacht vragen we voor het paradepaardje ‘La Caprichosa’; een verrukkelijke cuvée van hoog niveau gestoken 
in een nieuw jasje. Na het proeven van de gehele serie klinkt in koor: ¡España por favor!… 

2017 Colagón – Rueda
Palacio de Bornos 
Onze meest geliefde witte huiswijn! Aan de basis staat 
de expressieve verdejodruif, aangevuld met de fruitige 
viura. De druiven zijn afkomstig van hooggelegen en kalk
rijke wijngaarden. Heerlijke, levendige tonen van tropisch 
fruit en bloesem stuiven het glas uit. De smaak is rijk en 
gul, biedt fruit als mango en citrus en heeft een lekkere, 
frisse bite. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,40 per fles € 7,10

2017 Verdejo - Rueda 
Palacio de Bornos 
Het wijngebied Rueda ligt ruim honderdvijftig kilometer 
ten noordwesten van de stad Madrid. Uitgestrekte 
hoogvlakten, zacht glooiende heuvels en authentieke 
dorpjes bepalen het landschap. Deze 100% verdejo heeft 
een mooie, expressieve neus met tonen van fris, exotisch 
fruit, kruiden en iets bloemigs. De smaak is geconcentreerd 
en biedt sappige zuren, is tegelijkertijd fruitig en verfijnd 
droog en eindigt met een knisperende finale.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 7,95 per fles € 8,90

2017 Verdejo Fermentado en Barrica - Rueda 
Palacio de Bornos 
Voor deze cuvée worden de net wat rijpere druiven 
gebruikt. Daarnaast wint de wijn aan complexiteit doordat 
het sap vergist in kleine eikenhouten vaten. Hierna rijpt 
de wijn nog eens vier maanden in eikenhouten vaten voor 
extra structuur en balans. Uitbundige neus met tonen van 
rijp tropisch en geel fruit, kruiden en een vleugje vanille. 

De smaak is breed en biedt sappig en gul fruit. De afdronk 
is intens, waarbij het hout mooi is versmolten met de frisse 
structuur van de verdejo.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 10,20 per fles € 11,30

2017 Sauvignon - Rueda 
Palacio de Bornos
De kalkrijke kleigrond met een toplaag van kiezels en keien 
en het uitstekende microklimaat bieden omstandigheden 
waarin de sauvignondruiven heel goed gedijen. De wijn 
stuift het glas uit, met heerlijke geuren van tropisch fruit, 
witte bloemen en dat typische buxusachtige. De smaak 
kenmerkt zich door een uitstekende frisse structuur met 
veel sappig fruit en aantrekkelijke zuren. ¡Delicioso!
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 9,40 per fles € 10,40

2017 La Caprichosa verdejo - Rueda 
Palacio de Bornos 
Op Palacio de Bornos is men continu op zoek naar 
de ideale balans tussen extract en verfijning. Bij deze 
topcuvée van oude wijnstokken verdejo zoekt het team 
naar nog meer concentratie. De druiven ondergaan een 
koude schilweking, gevolgd door een koele en langzame 
vergisting. De wijn verblijft vervolgens nog drie maanden 
op de fijne gistsporen. Een explosief bouquet met rijpe 
nectarine, peer, witte perzik en minerale tonen. In de mond 
is de wijn gul van smaak, met wit en geel fruit en iets van 
hazelnoot, eindigend in een secondenlange, verkwikkende 
finale.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 10,20 per fles € 11,30

Na het succes in Rueda breidde Bodegas Bornos haar kunsten steeds verder uit in de autonome regio Castilla 
y León. Allereerst ten westen van de DO Rueda, in Toro, waar ze inmiddels twintig hectare wijngaard bezitten. 
In deze DO staan de hooggelegen wijngaarden, aangeplant met de lokale tinta de toro, garant voor heerlijk 

fruitrijk rood. Na Toro volgden nieuwe projecten in de vooraanstaande DOC’s Ribera del Duero en Rioja, genaamd 
Dominio de Bornos en Lagar de Bornos. Hier worden we getrakteerd op boeiende, complexe rode wijnen. Ieder 
met een geheel eigen karakter en stijl. Laat u verleiden door deze Spaanse succeswijnen!

2016 Orot - Toro
Bodegas Toresanas 
Met een knipoog naar de herkomstbenaming werd Amant 
Novillo onlangs omgedoopt in Orot (de naam van de wijn 
is het spiegelschrift van Toro). Een opwekkende neus van 
rode bes, zwarte kers en kruiden. De smaak is sappig en 
bezit verleidelijke aroma’s van levendig bosfruit en iets 
bloemigs. De afdronk is zacht en uiterst elegant. Heerlijk 
soepele rode wijn, op fruit gemaakt.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 12: € 6,25 per fles € 6,90

2015 Orot Roble - Toro
Bodegas Toresanas 
De lokale tintadetorodruiven (synoniem voor tempranillo) 
voor deze Roble zijn afkomstig van oude stokken ‘bush 
vines’ en worden met de hand geplukt. Een verrukkelijk, 
uitbundig parfum met tonen van bramen, bessen en 
specerijen. De smaak is vol en krachtig met zachte, rijpe 
tanninen, sappig fruit, iets van zoethout en subtiele 
vanilletonen dankzij een opvoeding van zes maanden op 
eikenhouten vaten.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 12: € 7,10 per fles € 7,90

2014 Rioja - Crianza 
Lagar de Bornos 
Lange tijd stond Rioja bekend als hét gebied voor rode 
kwaliteitswijnen uit Spanje. Na een periode van mindere 
faam heeft een nieuwe generatie wijnmakers het roer 
omgegooid. Met een frisse kijk op wijngaardbeheer en de 
introductie van moderne keldertechnieken staan zij in het 
nieuwe Rioja voor evenwicht en gedoseerd houtgebruik. 

In de neus heerlijke tonen van rijp rood fruit, gebrande 
koffiebonen en specerijen. In de rijke smaak keert het fruit 
terug. Mooi in balans met kracht, een goede structuur, veel 
sap, een medium toast en lengte. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 9,70 per fles € 10,80

2016 Ribera del Duero - Roble 
Dominio de Bornos  
De tempranillodruiven, ook wel tinto fino genoemd in 
Ribera del Duero, profiteren volop van het continentale, 
mediterrane klimaat met lange koude winters en hete, 
droge zomers. Intense neus van rood fruit, geroosterde 
tonen van het hout en milde kruiden. In de mond lekker fris 
met een goede balans, volop sappig rood en zwart fruit en 
een lang aanhoudende, elegante afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 9,50 per fles € 10,50

2016 Ribera del Duero - Crianza 
Dominio de Bornos 
Ook Dominio de Bornos staat model voor het nieuwe 
Spanje, waar oude tradities de afgelopen jaren een 
verrassend moderne invulling hebben gekregen. De wijn 
rijpte twaalf maanden in Franse barriques en is zonder 
twijfel een crianza van niveau voor een bescheiden prijs! 
Verleidelijke neus met tonen van wilde rode bessen, cacao, 
iets van vanille en een aangename toast. Het smaakpalet is 
breed met volop sappig fruit, een heerlijke bite en smeuïge 
tanninen in de afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu bij doos van 6: € 13,70 per fles € 15,25
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Proefpakket Bornos
1 fles 2017 Verdejo - Rueda, Palacio de Bornos
1 fles 2017 Verdejo Fermentado en Barrica - Rueda, Palacio de Bornos
1 fles 2017 Sauvignon – Rueda, Palacio de Bornos
1 fles 2015 Orot Roble – Toro
1 fles 2014 Rioja Crianza, Lagar de Bornos
1 fles 2016 Ribera del Duero Roble, Dominio de Bornos 

Speciale prijs: € 55,75 € 59,80



Cadeau
Bij besteding van ten minste € 175,- aan 
wijn uit deze speciale bijlage ontvangt 
u bovenop de aanbiedingsprijzen ook 
nog een fles van de schitterende 2017 
La Caprichosa cadeau.

Voorwaarden:
• Maximaal één cadeau per bestelling
• Alleen wijnen van Palacio de Bornos, 

Bodegas Toresanas, Lagar de Bornos en 
Dominio de Bornos tellen mee. 

• Looptijd tot en met 16 november 2018

Sprankelende
verleiding

Perfect als aperitief, maar ook heel erg fijn om door te 
drinken tijdens het diner. Heerlijk bij de lunch of brunch. 
Eigenlijk kun je altijd genieten van een mooi glas 

mousserende wijn. Licht en feestelijk, het wekt je eetlust op 
en spoelt je palet schoon. Een wijn die nooit verveelt.

Espumoso Brut – Rueda 
Palacio de Bornos 
Deze verleidelijke espumoso heeft een fijne bubbel en is 
gemaakt van 100% verdejo. De druiven worden vroeg op de 
dag geplukt om de frisheid te bewaren. Onze Bornos espumoso 
brut is gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’ en heeft 
vervolgens twee jaar op fles gerijpt. Je proeft tonen van exotisch 
fruit, kruisbes en bloemen. De wijn is verfijnd droog en eindigt 
met een verkwikkende afdronk. Drinkt heerlijk als aperitief met 
olijven, gerijpte rauwe ham of droge worst. 
Op dronk: tussen nu en zomer 2019
Nu bij doos van 6: € 9,60 per fles € 10,75 
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