'Gran Reserva 904'
Cosecha 2011
La Rioja Alta, S.A.
Denkt u aan rioja, dan denkt u aan La Rioja
Alta 904! Deze Gran Reserva staat voor alles
wat de regio zo beroemd heeft gemaakt, met
name de lange rijping. Jaar na jaar ontvangt
deze wijn de hoogste beoordelingen en
jaargang 2011 is geen uitzondering: hij werd
bekroond met 97 punten!
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Awards
97/100 Punten Guía de Vinos Gourmets
Robijnrood met granaatrand. Aromatisch en elegant in de neus, subtiele tonen van gedroogde
zwarte pruimen, gedroogde abrikozen, nootmuskaat, peper, kreupelhout, curry, fijn leer,
kruidnagel, pijptabak, laurier, potloodstift, sigarenkistje, enzovoort. Gepolijst, complex,
geweldige balans, innemend en zijdezacht. Uitstekende levendigheid, lange, complexe finale.
Goede Rioja klassieker."

19/20 Punten Weinwisser
"Prachtig complex, elegant aroma van donkere bessen, koffie, cederhout, maduro tabak en
chocolade. Duidelijke invloed van Amerikaans eiken, maar zeer delicaat en bijdragend aan de
complexiteit. De wijn wordt op geen enkel moment gemaskeerd door het hout, eerder het
tegendeel: een klassieke indruk met mooie frisheid en aardse tonen. In de mond sappige
elegantie met prachtig omlijnd fruit, dat vakkundig wordt omlijst door mineraal-zoute tonen.
In de kruidig-subtiele afdronk een delicate frisheid en terroir tonen. Een geweldige Rioja die ik
overal op tafel zou zetten als referentiewijn."

Wat zeggen de experts?
96 punten - James Suckling
"Lovely dried red fruit, such as plums with just a hint of prunes. Cedar, walnut and leather
undertones. Full-bodied with lots of fruit, considering its age, as well as hints of smoke,
tobacco, bark and black tea. Some balsamic at the finish. Traditionally styled with lovely
results."

96 punten - Guía Peñín
"Aroma's: boskruiden, fijne reductie-tonen, rijp fruit. In de mond smakelijk, fruitig, kruidig, met
een goede drinkstroom, elegant, licht bitter. Elegant, evenwichtig."

94 punten - Robert Parker's Wine Advocate
"It has the classic profile, aromas and flavors (decayed leaves, tobacco, sweet spices, a meaty
touch and some black fruit), but the oak seems to take a more leading role and the palate
feels less juicy. It finishes dry." - Luis Gutiérrez

94 punten - Antonio Galloni (Vinous)
"The 2011 Rioja Gran Reserva 904 has been one of my go-to cuvées since my earliest days as
a wine lover. This latest release is a blend of 60-year-old Tempranillo from Briñas, Rodenzo
and Villalba (89%) and the remainder Graciano from the Montecillo vineyard. Fully destemmed and aged for 54 months in American oak, it was bottled in November 2016. This is
more reticent and less forthcoming on the nose compared to the Viña Ardanza, gradually
unfolding to reveal enticing scents of raspberry, crushed strawberry, warm leather, terra cotta
and a touch of meat juice. This needed more decanting than the Ardanza. The palate is
beautifully balanced with fine-grained tannins, and ultra-smooth in terms of texture. Layers of
red fruit laced with clove, sprigs of fresh mint and blood orange dovetail into a soy-tinged
finish that you expect to fan out, though it declines; it needs maybe another 12–18 months to
really show what it is capable of. Magnificent." - Neal Martin

Neal Martin (Vinous) over het wijngoed
"Quite simply, these are some of the finest Riojas that can grace your cellar."

Wine in Black score: 96 punten
Hoe vaak gebeurt het dat grote wijnen te jong gedronken worden. Dat kan u bij de Gran
Reserva 904 van het tradionele La Rioja Alta niet gebeuren. Deze wijn rijpte namelijk al
minstens tien jaar op het wijngoed, voordat hij werd vrijgegeven voor de verkoop. Ook
jaargang 2010 bewijst wederom de hoge kwaliteit. Een dergelijke symbiose van elegantie,
perfecte rijpheid en een enorm opslagpotentieel komt alleen voor bij een Gran Reserva wijn.
De Rioja Wine Board heeft - voor de veertiende keer in 86 jaar - de rioja jaargang officieel als
uitstekend beoordeeld. En zo draagt 2011 zijn steentje bij om deze wijn uit te laten uitgroeien
tot misschien wel de beste ooit. De grote critici zijn in ieder geval enthousiast: James Suckling
deelde een fantastische 96 punten uit, net als de gerenommeerde Spaanse wijngids Guía
Peñín. Guía Gourmets deed er nog een schepje bovenop met 97 punten. Wat een wijn!

Proefnotitie
Het is een ritueel om een wijn als deze te drinken: ontkurk de fles, decanteer de wijn, zorg
ervoor dat je de wijn laat ademen en zie hem schitteren in een diep robijn rood met een

lichtoranje krans in het glas. Het bouquet is precies zoals verwacht: intens, weelderig en toch
elegant. Aroma's van leer, gedroogde vijgen en mokka stijgen naar de neus, aangevuld met
een lichte muntnoot, vanille en geroosterde aroma's. In de mond is deze grandioze wijn vooral
één ding: romig zacht. Als echte Gran Señor ontvouwt hij een fantastische mix van frisheid,
mineraliteit en rokerige volwassenheid. De finale? Zacht, rond en vooral langdurig.

Past perfect bij
Een geweldige rioja, die het beste bij de legendarische Asado de cordero a la riojana past,
gebraden lam volgens de rioja-stijl.

Wijngoed
Het jaar 1890: vijf Baskische wijnboeren uit de Rioja richten op 10 juli de ‘Sociedad Vinícola de
la Rioja Alta’ in Haro op en leggen daarmee het fundament voor de productie van
hoogwaardige wijnen. Vanaf het begin pakt men het professioneel aan. De Franse oenoloog
Vigier werd in dienst genomen, omdat de Franse wijnkennis als gezaghebbend werd
beschouwd. In 1891 kreeg het de definitieve naam 'La Rioja Alta'. Een legende was geboren!

De wijn
La Rioja Alta ‘Gran Reserva 904’ Cosecha 2011 is gevinificeerd van 90% tempranillo van meer
dan veertig jaar oude wijngaarden in Briñas, Labastida en Villalba en 10% graciano van
Briones en Rodezno. Na de handmatige oogst en de traditionele vinificatie begon de
arbeidsintensieve opvoeding van de wijn. Er volgde een rijping van vier jaar in op het
wijngoed gemaakte barriques van Amerikaans eiken. De wijn werd in juni 2016 gebotteld en
heeft inmiddels meer dan vier jaar flesrijping achter de rug. Een intensieve procedure voor
een wijn in deze prijsklasse!

