
Marqués de Cáseres Cava

Taste Them All

Marqués de Cáseres Verdejo

Marqués de Cáseres Crianza

Marqués de Cáseres Reserva

Marqués de Cáseres Gran Reserva

Klar strågul, duft av nybakt brød med et hint av epler og hvite blomster. 
Velbalansert med god fylde, delikate bobler og lang ettersmak.

Her får du 1 glass av hver vin.
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Strågul med grønn kant. Frisk og fruktig aroma med elementer av sitrus og 
urter. I munnen får du en intens og rik vin med god fruktkonsentrasjon og 
lang ettersmak.

Dyp rubinrød farge. Nydelig aroma av mørke bær med innslag av vanilje og 
eik. I munnen er den kraftfull og velbalansert med bløthet og struktur.

Klar strågul, duft av nybakt brød med et hint av epler og hvite blomster. 
Velbalansert med god fylde, delikate bobler og lang ettersmak.

Dyp rubinrød farge, med en intens og krydret aroma av mørke bær med 
et velbalansert eikepreg. Rik og kompleks med god fasthet og utviklede 
tanniner. En elegant vin med mye smak og god lengde.
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Enrique Forner var en av drivkreftene for å bringe Rioja inn i 
den moderne vinverden. Han tilegnet seg det meste av sin 
ekspertise i Frankrike, hovedsakelig i Haut-Médoc/Bordeaux. På 
slutten av 1960-tallet bestemte han seg for å reise til Rioja, og 
grunnla i 1970 Bodegas Marqués de Cáceres i Cenicero - Rioja 
Alta. Enrique tok med seg Emile Peynaud, en av de fremste 
ønologene i Bordeaux, og innførte fransk produksjonsteknikk. 
Dette medførte mindre eikepreg til fordel for viner med rik 
konsentrasjon og fruktaromaer. Etter Enriques bortgang i 2011 er 
det nå hans datter Cristina Forner Vives («The Queen of Rioja») 
som styrer vinhuset. De analyserer druene daglig de siste ukene 
før innhøsting og håndplukker druene vinstokk for vinstokk. 
Marqués de Cáceres bruker hovedsakelig franske eikefat (65%), 
og noe amerikansk. De er også kjent for sine hvite viner og for 
en ypperlig rosévin. På begynnelsen av 2000-tallet har de utvidet 
med produksjon av hvitvin i Rias Baixas og Rueda – og fra 2018 
også i Aragon. Marqués de Cáceres eksporterer til mer enn 120 
land verden over.
 
I år fyller de 50 år, og de har vært nesten like lenge på det norske 
markedet.
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