
1 Rey de los Andes Chardonnay wit 75 cl € 6,00

2 Rey de los Andes Cabernet Sauvignon rood 75 cl € 6,00

3 wit 75 cl € 7,15

4 rosé 75 cl € 6,60

5 rood 75 cl € 6,60

6 rood 75 cl € 8,90

Proeverij Chili 6-7 maart 2020

Vina Cono Sur

Korta Wines

Korta "Irune"

Korta Petit Verdot rosé

Korta  Selected Vineyard Carmenère 

Korta Gran Reserva "Barrel selected" Petit Verdot

Het belangrijkste doel van deze wijnmakers is expressieve en innovatieve wijnen creëren van ’s 

werelds meest zuidelijke land: Chili. De wijnmakers bezitten 300 hectare wijngaarden met 25 

jaar oude wijnstokken.  In 1995 waren zij de 1ste wijnmakerij in Zuid-Amerika die synthetische 

kurken gebruikte. Cono Sur Vineyards & Winery is opgericht in 1993, met als visie de productie 

van hoogwaardige wijnen. De naam Cono Sur verwijst naar de geografische ligging van de 

onderneming. De wijnen worden met trots gemaakt in Zuid-Amerika’s Southern Cone, met  

haar befaamde wijnvalleien. Het logo is een met de hand getekend silhouet van Zuid-Amerika.

Meteen vanaf het begin paste Cono Sur nieuwe ideeën en technologie toe bij de traditionele 

methoden van wijnmaken. Het belangrijkste doel is daarom om kwaliteitsvolle wijnen te 

creëren van ‘s werelds meest zuidelijke land.

"Bodega y Viñedos Korta” is een hedendaagse moderne winery met 120 ha wijngaarden die 

allemaal kunnen geïrrigeerd worden volgens het “drip irrigation system”. Eindeloze ambitie, 

schitterende terroir en gestuurde irrigatie zorgen voor perfect rijp fruit wat leidt tot volle, sap-

pige wijnen. Goede kwaliteitswijn wordt niet verkregen door toeval. Een aantal belangrijke 

elementen zijn cruciaal om kwaliteit te bereiken, zoals het klimaat en de bodem. De vallei waar 

Korta Wine Cellar en wijngaarden ligt, heet "Sagrada Familia" (Heilige Familie), dit is precies de 

plaats waar het klimaat en de bodemgesteldheid het beste zijn in de wereld voor de productie 

van wijn.



7 wit 75 cl € 7,25

8 wit 75 cl € 10,70

9 rood 75 cl € 7,25

10 rood 75 cl € 10,70

11 rood 75 cl € 14,50

12 wit 75 cl € 8,75

13 wit 75 cl € 11,95

14 rood 75 cl € 8,75

15 rood 75 cl € 11,95

16 rood 75 cl € 16,75

11+1 actie op deze wijnen!

Vina Santa Ema

Santa Ema Chardonnay

Santa Ema Gran Reserva Chardonnay

Santa Ema Merlot

Caliterra Tributo Cabernet Sauvignon

Caliterra Limited Edition A

Caliterra Tributo Chardonnay

Santa Ema Reserva Merlot

Amplus Cabernet Sauvignon

Vina Caliterra

Caliterra Reserva Sauvignon Blanc

Caliterra Reserva Carmenère

Santa Ema is gelegen in de Rapel en Maipo Valley in Centraal Chili.

In 1917 emigreerde Pedro Pavone Voglino van de beroemde wijnstreek Piemonte (Italië), naar 

de Maipo Vallei in Chili. Daar zette hij de familietraditie verder en plantte er de Europese 

wijnstokken Cabernet Sauvignon, Merlot en Sauvignon blanc aan. Twintig jaar lang verkocht hij 

zijn druiven aan Chileense wijnhuizen. Daarna besliste hij samen met zijn zoon om de nu 

prestigieuze Vina Santa Ema te maken. De zomers met hoge temperaturen overdag en de koele 

nachten zorgen voor de excellente ontwikkeling van de aroma's van de druiven.

De naam Caliterra komt van 'La Calidad de la Tierra' oftewel de kwaliteit van de aarde. 

Caliterra's filosofie is om milieuvriendelijke wijnen te vervaardigen in het teken van zorgvuldige 

wijnbouw en duurzaam wijngaardenbeheer, waar elke druivensoort opvalt voor hun fruitige, 

frisse en onderscheidende stijl, die de kwaliteit en zuiverheid van Chili's aard, streek en fruit 

uitdrukken. Caliterra is opgericht in 1996 als een partnerschap tussen de familie Robert G. 

Mondavi en Viña Errázuriz, die allebei hun droom wilden realiseren over het produceren van 

hoogwaardige wijnen.

In 2004 sloeg Caliterra een nieuwe weg in. De familie Chadwick werd  voor 100% eigenaar en 

dit leidde mede tot het belangrijke besluit voortaan alleen nog maar wijnen te maken van de 

eigen wijngaarden en dus geen druiven meer te kopen van anderen. Ook wil men de kwaliteit 

van de wijnen weer verder omhoog brengen. Eveneens werd ook veel gedaan aan het uiterlijk 

van de etiketten. Men produceert nu alleen nog maar wijnen op Reserva niveau en hoger, de 

zogeheten Tributo-lijn.


