
Vanuit het centrum van Andalusië, in Zuid Europa, produceren we 
Extra Vierge olie, in rekening houdend met hoe onze voorouders het 
deden om de essentie van de olie te behouden zoals het al sinds de 

oudheid wordt gedaan. 

From the center of ANDALUCIA, in southern Europe, we produce 
extra virgin olive oil,

taking into account what our ancestors did to maintain the essence of 
the oil just as it has been done since ancient times.



OLIE GEMIXT / BLENDED OIL - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Omdat het een mengsel van variëteiten is brengt het 
veel van de opmerkelijke kenmerken van elk van hen 
samen.

Deze olie is kenmerkend voor zijn fruitige en intense 
olijfaroma, intense en evenwichtige smaak, met een 
lichte jeuk en bitterheid met zoete nuances van appel 
en amandel

Variatie: Gemixt (picual, arbequina en hojiblanca)

Gebruik: Stoofschotels, gebakken en gestoofd. En 
vooral voor rauwe consumptie in salades en brood

Being a mixture of varieties, it brings together many of 
the notable characteristics of each one of them.

This oil is characteristic for its fruity and intense aroma 
of olives and intense flavor and balance, with a slight 
spiciness and bitterness with sweet nuances of apple 
and almond.

Variety: Blended (picual, arbequina and hojiblanca)

Use: Stews, frying and casseroles. And especially for 
raw consumption in salads and with bread.



Milde en lichte olie met een medium-intens fruitig 
aroma met nuances van noten.

Variatie: Arbequina

Gebruik: Mayonaise, aioli, vinaigrettes, ansjovis in 
azijn, gemarineerde zalm, gazpachos, salmorejos en 
roerbakken. 

Zeer geschikt om rauw te nemen en voor in gebak en 
banketdeeg.

Mild and light oil with a medium-intense fruity aroma 
with nuances of nuts.

Variety: Arbequina

Use: Mayonnaise sauce, aioli, vinaigrettes, anchovies 
in vinegar, marinated salmon, carpaccio seafood, 
gazpachos, salmorejos and sautéed. 

Very appropriate to take raw and in pastry, for 
confectionery.

OLIE ZACHT/ MILD OIL - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL



OLIE FRUITIG/ FRUITY OIL - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Olie met een licht intens fruitig aroma met een 
medium zoet-bittere smaak met pittige ondertonen.

Variatie: Arbosana

Gebruik: Speciaal voor zowel pastaslades als 
groentesalades en gebak.

Oil with a slightly intense fruity aroma with a medium 
sweet-bitter flavor with spicy denotations.

Variety: Arbosana

Use: Special for both pasta and vegetable salads and 
pastries.



OLIE INTENS/ INTENSE OIL - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Olie met een intens bitter en pikante smaak in de keel 
en nasmaak van kruidachtige nuances.

Variatie: Picual

Gebruik: Koken op hoge temperatuur, gebakken, 
gepaneerd, stoofschotels, gepekeld vlees, kazen, 
worstjes en vooral om rauw te genieten op brood.

Oil with an intense bitter spicy flavor in the throat and 
an aftertaste with herbaceous nuances.

Variety: Picual

Use: High temperature cooking, fried, battered and 
breaded. Stews, pickled meats, cheeses, sausages and 
especially to enjoy raw with bread.



AZIJN RESERVE BOB SHERRY/ RESERVE SHERRYVINEGAR DOP

Azijn dat twee jaar gerijpt is in Amerikaanse 
eikenhouten vaten, geeft onze azijn reserve BOB 
sherry een eigenaardige aroma met een intense zuren, 
diepe mahonie kleur en tonen van oude wijn

Gebruik: Een essentiële aanvulling op het beroemde 
mediterrane dieet. 

Ideaal voor gazpachos, salmorejo, groenten in oven en 
voor salades.

Vinegar aged for two years in American oak barrels, 
gives our Sherry Reserve DOP vinegar a peculiar aroma 
with intense acidity, deep mahogany color and notes of 
aged wine.

Use: An essential complement to the famous 
Mediterranean diet. 

Ideal for gazpacho, salmorejo, roast vegetables and 
salads.



EXTRA VIRGIN OLIVE OIL & RESERVE SHERRY VINEGAR DOP - WOODEN BOX

Houten doos:

Exclusief ontworpen houten kist met daarin een fles 
extra vierge olijfolie van 500ml en een fles sherryazijn 
BOB (beschermde oorsprong benaming) van 500ml

Inhoud: 1 fles olie 500ml olijfolie extra vierge + 1 fles 
500ml sherryazijn BOB 

Wooden box:

Exclusively designed wooden box containing a 500 
ml bottle of extra virgin olive oil and a 500 ml bottle 
of Sherry vinegar PDO (Protected Designation of 
Origin)

Content: 1 Bottle of 500ml extra virgin olive oil + 1 
Bottle of 500ml Sherry vinegar PDO




