
Wijnhuis
Bodegas Príncipe de Viana is een modern wijnhuis gevestigd in de Spaanse wijnregio Navarra en is 

eigendom van Bodega Rioja Vega. Ook hier wordt met de grootste zorg gewerkt aan de hoogst haalbare 

kwaliteit van druiven en wijn. Naast klassieke Spaanse druivensoorten als Viura, Tempranillo en Garnacha 

verbouwen zij ook de internationaal bekende druivenrassen Cabernet Sauvignon, Merlot en voor wit 

Chardonnay.

Het wijnhuis opende haar deuren in 1983 en over de jaren heen heeft het een prominente plaats 

ingenomen in de streek Navarra. Zo produceren en exporteren zij sinds 1996 consequent meer wijn dan 

alle andere producenten in de regio, een feit dat stevig de algemene prestaties onderstreept. Constant 

onderzoek en ontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat Príncipe de Viana als eerste een Cabernet 

Sauvignon Rosé en meest recent een Late Harvest Chardonnay op de markt hebben gebracht in de 

regio. Beide zijn voorbeelden van noviteiten waarvan niet alleen de Wereld Wijn Critici van  onder de 

indruk is geraakt, maar zijn hun wijnen ook goed ontvangen door de consument.

Buiten Navarra, in de wijnstreek Rueda produceren zij Entreflores (tussen de bloemen). Rueda is een 

piepkleine wijnregio gelegen langs de doorgaande weg van Madrid naar Castillo y Leòn, een historische 

Spaans gebied van witte wijnen. Van oudsher werd hier een wijn gemaakt met sherry stijl, nu alom 

bekend om haar fris stuivende witte wijnen gemaakt van Verdejo druiven, ook wel de schone slaapster 

van de 20e eeuw genoemd. 

Wijnbeschrijving
In de geur aroma’s van voorjaarsbloemen, gras en tropische fruit als papaya, grapefruit en ananas met 

een kruidachtige ondertoon. Elegante en rijke smaak die doet denken aan bloesem, exotisch fruit en 

citrusvruchten. Een stuivende witte wijn vol aantrekkelijke en volle aroma’s en een prachtige droge 

finale.  

Wijn-Spijscombinatie
Een mooie combinatie met salades, pasta’s en rijpe kazen, koude vleeswaren, wit vlees, vis en 

zeevruchten.

Príncipe de Viana, Entreflores, D.O. 

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Denominacíon de Origen

Verdejo

-

Rueda

10 graden

Spanje

12,50%

1 tot 2 jaar

6 flessen


