
Wijnhuis
Lagar de Costa is een familiewijnbedrijf waar met veel inspanning en toewijding van drie generaties 

wordt gewerkt aan de verzorging van Albariño-wijnstokken en waar de productie van wijn nog 

ambachtelijk is. Dit wijnhuis is meer dan een eeuw geleden gebouwd en het heeft verscheidene 

restauraties ondergaan, hoewel de oude stenen structuur en het oorspronkelijke houten gebouw 

bewaard is gebleven. De familie heeft directe en zorgvuldige controle over alle processen: zowel 

in de wijngaarden, waar druiven worden geselecteerde, als op het wijndomein, waar state of the 

art-technologie voor de productie van wijn wordt gebruikt en het mogelijk maakt een succesvolle 

combinatie tussen traditie en moderniteit vorm te geven in een gastronomische wijn. Het uiteindelijke 

doel is altijd om een bijzondere wijn te verkrijgen die uiting geeft aan zijn unieke kenmerken!

De wijngaarden groeien in de buurt van de kust, op een hoogte van ongeveer 30 meter boven de 

zeespiegel. Sommige wijnstokken zijn meer dan 50 jaar oud en bevinden zich in de parochie van 

Castrello in de kwaliteitsregio Rais Baixas. 

Wijnbeschrijving
De witte wijn is gemaakt van het druivenras Albariño, komt van eigen wijngaard uit het noordwesten 

van Spanje. De kleur van deze wijn is licht geel met mooie groene reflecties. In de geur veel tonen van 

witte bloemen, balsamico, lychee en steenfruit, daarbij is de invloed van de Atlantische Oceaan goed te 

herkennen. Het mineralen karakter komt ook in de smaak duidelijk naar voren. Mooie ronde smaak met 

aromatische tuinkruiden en ziltigheid, citrus aroma’s maar ook tonen van gekonfijte vruchten. Een mooie 

lange afdronk met een klein zuurtje. Deze wijn scoort maar liefst 90 Parker points! 

Wijn-Spijscombinatie
Deze witte wijn is een fijne begeleider bij Sint-Jacobschelpen, gamba’s, gebakken calamares, haring, 

Serranoham en oud gerijpte kazen met zoutkristal.

Lagar de Costa, Albariño, D.O. Rias Baixas

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Denominacíon de Rias Baixas Origen

Albariño

-

Galicië

10 graden

Spanje

13%

1 tot 2 jaar

6 flessen


