A HUNDRED YEARS OF EXPERIENCE, QUALITY,
PRESTIGE AND TRADITION
Campo Burgo behoort samen met Nubori tot een en dezelfde familie
Don Pedro is de eerste eigenaar van het domein in 1899. In 1996 verkocht het wijnhuis Nubori
ongeveer 7 miljoen flessen.
In 1999 werd er een nieuw gebouw ingepland met de meest moderne wijn-installaties en de
mogelijkheden om de wijnen te laten verouderen. NUBORI is zowel de naam van het domein als
de wijnen. Het wijnhuis produceert nieuwe stijl wijnen en heeft zich aangepast aan de vraag van
de markt en moderne manier van koken.

CAMPO BURGO – NUBORI WINES –
RIOJA SPANJE

Campo Burgo
Blanco
Rioja - Spanje
Streek:
Haro - Rioja – Spanje
Druiven:
85% Viura – 15% Tempranillo Blanco
Productiezone:
De wijngaarden liggen op de heuvels rond de
stad Haro vlakbij Logroño. De wijnranken zijn
gemiddeld 30 jaar oud. De ondergrond is van
klei en witte keien. Druiven worden met de
hand geplukt.
Vinificatietechniek en rijping:
Ontristing van de druiven, dan zacht persen
van de druiven, statische zuivering van de
most en spontane gisting en fermentatie op
een gecontroleerde temperatuur van 16°c.
Geen vatlagering
Kleur:
Helder strogeel met geelgroene nuances
Boeket:
Perzik, groene appel, florale toetsen en
Mineralige toetsen, passievrucht en ananas.
Smaak:
Droge witte wijn met fijne acciditeit. Nadruk
ligt op het steenfruit en de mineraligheid.
Mooie frisse kruidigheid en acciditeit.
Ideale temperatuur:
6/9°C
Passend bij:
Tapas – gazpacho – paella – gegrilde
gamba’s - vegetarische gerechten –
varkensrollade – zachte kazen - gerookte vis.

CAMPO BURGO
Rosado
Streek:
Rioja – Cantabrië - Spanje
Druiven:
100% Garnacha
Productiezone:
De wijngaarden zijn gesitueerd op de lage
heuvels van Cantabrië, de druiven worden met
De hand geplukt
Vinificatietechniek en rijping:
Hand geplukte druiven, onmiddellijke
ontristing van de druiven. Dan persing
druiven, maceratie druiven gedurende 27 uur,
dan zuivering van de most, fermentatie op
een gecontroleerde temperatuur. Geen
vatlagering
Kleur:
Zalmroze kleur met wat lichte paarse tinten
Boeket:
Geuren van zwarte kers, bosaardbeien,
frambozen. Mooie ondersteuning van
bloesems.
Smaak:
Fruitige licht kruidige wijn met toetsen van
frambozen en kruidigheid. Fijne zachte
afdronk.
Ideale temperatuur:
9/12°C
Passend bij:
Jamon Serano, Salades, gerookte vis, BBQ,
kalfvlees, gevogelte.

Campo Burgo
Tinto
Rioja - Spanje
Streek:
Rioja – Spanje
Druiven:
80% Tempranillo – 20% Garnacha
Productiezone:
De wijngaarden Tempranillo zijn gesitueerd
op de lage heuvels van Cantabrië,
de Garnacha wijngaarden liggen op
de hoger gelegen heuvels van Najerilla.
Met de hand geplukte druiven
Vinificatietechniek en rijping:
3 dagen een zachte maceratie op lage
temperatuur met remontage elke dag.
Nadien zachte persing van de druiven,
statische zuivering, fermentatie op een
gecontroleerde temperatuur. Lagering op
Kleur:
Robijnrood met paarse tinten.
Boeket:
Kruidige geuren, fruitige toetsen van kers,
room, vanille en cassis. Romige ondertoon.
Smaak:
Fruitige wijn met toetsen van klein rood en
donker fruit, boterig en subtiele tannine. Zeer
romige afdronk.
Ideale temperatuur:
14/18°C
Passend bij:
Gegrild lamsvlees – stoofpotjes van lams of
kalfsvlees – merguez – tajine - gevulde
kwartels – grillades – klein vederwild manchegokaas

Campo Burgo
Joven - Crianza
Rioja - Spanje
Streek:
Rioja – Spanje
Druiven:
100% Tempranillo
Productiezone:
De wijngaarden zijn gesitueerd op de lage
heuvels van Cantabrië, de druiven worden met
De hand geplukt
Vinificatietechniek en rijping:
12 dagen een zachte maceratie op lage
temperatuur met remontage elke dag.
Nadien zachte persing van de druiven,
statische zuivering, fermentatie op een
gecontroleerde temperatuur van 18°c.
Lagering op Franse eiken vaten gedurende
12 maanden
Kleur:
Donkerrood met paarse tinten.
Boeket:
Kruidige toetsen van kers, room, vanille en
cassis. Licht animalige ondertoon.
Smaak:
Kruidige wijn met toetsen van zwarte kers,
noten, paprika, vlezige afdronk en subtiele
tannine..
Ideale temperatuur:
14/18°C
Passend bij:
Albondigas – gelakte varkensbout –
Lamsfilet met tijm – merguez – tajine grillades –manchegokaas

Campo Burgo
Reserva
Rioja
Streek:
Cantabrië - Rioja – Spanje
Druiven:
100% Tempranillo
Productiezone:
De wijngaarden zijn gesitueerd op de lage
heuvels van Cantabrië, de druiven worden met
De hand geplukt
Vinificatietechniek en rijping:
Zacht persen van de druiven, statische
zuivering van de most en fermentatie op een
gecontroleerde temperatuur. 24 maanden op
eiken vaten nadien nog 12 maanden op fles
Kleur:
Kersenrood met granaatappel kleur. Donkere
paarse tinten
Boeket:
Zeer Intense geuren. Zacht zoete neus, met
toetsen van zwarte peper en vanille,
mineralige ondertoon. Geuren van zwarte en
rode kers, bosaardbeien en cassis.
Smaak:
Mooi gebalanceerde wijn met toetsen van
vanille, zwarte peper en donker fruit, rond en
subtiele tannine. Lange afdronk.
Ideale temperatuur:
14/18°C
Passend bij:
Grillades van lamsvlees, gemarineerde
lamsbout, groot wild, wild zwijn, zacht.
Manchego kaas.

