
CASTILLO DE MENDOZA - RIOJA AUTOR ORGANIC 

 

CASTILLO DE MENDOZA :  

Sinds 1994 is Castillo de Mendoza opgericht door de familie Mendoza-Cadarso. Het 

wijnhuis is gevestigd in ‘San Vicente de la Sonsierra’, wat midden in La Rioja Alta 

ligt. De familie is ook afkomstig van deze streek en staat erom bekend om allen  

gewerkt te hebben bij de beste wijndomeinen van de streek. 

 

Ze focussen zich vooral op de druif Tempranillo, maar ook is er plaats op de  

domeinen voor Graciano wat een variant is van deze edele druif. Sinds kort  

verbouwd men ook witte Rioja gemaakt van de Viura druif! Castillo de Mendoza 

bezit 35 hectare aan wijngaard verspreid over 9 percelen. 15 hectare zijn hiervan 

Bio gecertificeerd.     

 

Castillo de Mendoza 

Rioja Autor Organic 

 

HERKOMST: Spanje, Rioja  

DRUIVENSOORT: 100% Tempranillo. 

VINIFICATIE: 24 maanden eikgelagerd.  

SPECIFICATIE: een kruidige doch fruitige rode wijn. Hij 

heeft een stevige structuur, is mondvullend en zéér  

intens.  

 

WAAR BIJ SERVEREN?  

LEKKER BIJ: BBQ, rood vlees, wild, kruidige  

gerechten.  



CASTILLO DE MENDOZA - RIOJA AUTOR ORGANIC 

 

CASTILLO DE MENDOZA :  

Sinds 1994 is Castillo de Mendoza opgericht door de familie Mendoza-Cadarso. Het 

wijnhuis is gevestigd in ‘San Vicente de la Sonsierra’, wat midden in La Rioja Alta 

ligt. De familie is ook afkomstig van deze streek en staat erom bekend om allen  

gewerkt te hebben bij de beste wijndomeinen van de streek. 

 

Ze focussen zich vooral op de druif Tempranillo, maar ook is er plaats op de  

domeinen voor Graciano wat een variant is van deze edele druif. Sinds kort  

verbouwd men ook witte Rioja gemaakt van de Viura druif! Castillo de Mendoza 

bezit 35 hectare aan wijngaard verspreid over 9 percelen. 15 hectare zijn hiervan 

Bio gecertificeerd.     

 

Castillo de Mendoza 

Rioja Autor Organic 

 

HERKOMST: Spanje, Rioja  

DRUIVENSOORT: 100% Tempranillo. 

VINIFICATIE: 24 maanden eikgelagerd.  

SPECIFICATIE: een kruidige doch fruitige rode wijn. Hij 

heeft een stevige structuur, is mondvullend en zéér  

intens.  

 

WAAR BIJ SERVEREN?  

LEKKER BIJ: BBQ, rood vlees, wild, kruidige  

gerechten.  



CASTILLO DE MENDOZA - RIOJA AUTOR ORGANIC 

 

CASTILLO DE MENDOZA :  

Sinds 1994 is Castillo de Mendoza opgericht door de familie Mendoza-Cadarso. Het 

wijnhuis is gevestigd in ‘San Vicente de la Sonsierra’, wat midden in La Rioja Alta 

ligt. De familie is ook afkomstig van deze streek en staat erom bekend om allen  

gewerkt te hebben bij de beste wijndomeinen van de streek. 

 

Ze focussen zich vooral op de druif Tempranillo, maar ook is er plaats op de  

domeinen voor Graciano wat een variant is van deze edele druif. Sinds kort  

verbouwd men ook witte Rioja gemaakt van de Viura druif! Castillo de Mendoza 

bezit 35 hectare aan wijngaard verspreid over 9 percelen. 15 hectare zijn hiervan 

Bio gecertificeerd.     

 

Castillo de Mendoza 

Rioja Autor Organic 

 

HERKOMST: Spanje, Rioja  

DRUIVENSOORT: 100% Tempranillo. 

VINIFICATIE: 24 maanden eikgelagerd.  

SPECIFICATIE: een kruidige doch fruitige rode wijn. Hij 

heeft een stevige structuur, is mondvullend en zéér  

intens.  

 

WAAR BIJ SERVEREN?  

LEKKER BIJ: BBQ, rood vlees, wild, kruidige  

gerechten.  



CASTILLO DE MENDOZA - RIOJA AUTOR ORGANIC 

 

CASTILLO DE MENDOZA :  

Sinds 1994 is Castillo de Mendoza opgericht door de familie Mendoza-Cadarso. Het 

wijnhuis is gevestigd in ‘San Vicente de la Sonsierra’, wat midden in La Rioja Alta 

ligt. De familie is ook afkomstig van deze streek en staat erom bekend om allen  

gewerkt te hebben bij de beste wijndomeinen van de streek. 

 

Ze focussen zich vooral op de druif Tempranillo, maar ook is er plaats op de  

domeinen voor Graciano wat een variant is van deze edele druif. Sinds kort  

verbouwd men ook witte Rioja gemaakt van de Viura druif! Castillo de Mendoza 

bezit 35 hectare aan wijngaard verspreid over 9 percelen. 15 hectare zijn hiervan 

Bio gecertificeerd.     

 

Castillo de Mendoza 

Rioja Autor Organic 

 

HERKOMST: Spanje, Rioja  

DRUIVENSOORT: 100% Tempranillo. 

VINIFICATIE: 24 maanden eikgelagerd.  

SPECIFICATIE: een kruidige doch fruitige rode wijn. Hij 

heeft een stevige structuur, is mondvullend en zéér  

intens.  

 

WAAR BIJ SERVEREN?  

LEKKER BIJ: BBQ, rood vlees, wild, kruidige  

gerechten.  


