
Wijnhuis
Bodegas Hijos de Félix Salas is een wijnhuis uit de vroege 20e eeuw. De familie Salas heeft een schat 

aan ervaring  en een lange traditie in wijnbereiding en produceert de hoogst gewaardeerde wijnen 

uit Cigales D.O. Het wijndomein staat in het hart van een stad genaamd Corcos del Valle, 20 km van 

Valladolid. 

Félix Salas en zijn vrouw zijn met de productie van hun eigen wijnen begonnen in de jaren ’50, 

uitbereiding van het wijngoed volgende 30 jaar later.  De visie van toen is er heden ten daags nog 

steeds, een wijnhuis geheel geleid door meerdere generaties van een familie. De passie om kennis en 

vakkundigheid over te brengen van vader op afstammeling in een combinatie van traditie en state-of-

the-art technologieën leeft voort en staat garant  voor succes. De filosofie is dan ook  niet voor niets  

gebaseerd op de productie van wijnen waarin de totale toewijding en inzet van het menselijk kapitaal 

weerspiegelt wordt. Deze inspanningen  worden dagelijks beloond door erkenning en onderscheidingen 

in kwaliteit, smaak en beleving van de wijnen. Elke fles wijn word gemaakt door de handen van dochter 

Carmen Salas, huidige wijngoeddeskundige en Oenoloog. 

Wijnbeschrijving
Een wijn met iets transparante roodbruine kleur en een bouquet dat doet denken aan rijp fruit, vanille 

en cacao.  Deze samenstelling is ook te proeven, een wijn met fruitig karakter, zachte tannine en vanille 

aroma. Elegant en zeer smaakvol met een intensieve lange afdronk. 

Wijn-Spijscombinatie
Door de combinatie van een stevig karakter en fruitigheid past deze wijn uitstekend bij lamsvlees, 

gerechten met gegrild rood vlees, wildgerechten en rijpe kaassoorten.

Bodegas Hijos de Félix Salas, Reserva, Tinto del País, D.O. 

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Domeninación de Origin

Tinto del País ( Tempranillo)

18 maanden Amerikaans eiken & 18 
maanden flesrijping

Cigales

16 graden

Spanje

13%

5 tot 7 jaar

6 flessen


