WIJN
WINE

Passie voor wijn
Passion for wine

Ibiza is zon, Ibiza is zee, Ibiza is mooie mensen, Ibiza is lekker eten, maar... Ibiza is ook wijn! Want ja,
ook daarom staat het eiland bekend, hoewel nog niet al te veel mensen dat weten. Ibiza heeft echter een
ontzettend lange wijngeschiedenis die zeker zo’n 2.500 jaar teruggaat in de tijd. Maar ook nu worden er nog
steeds overheerlijke wijnen op het eiland geproduceerd. We namen een kijkje bij Ibizkus Wines en proefden
daar een aantal van hun topwijnen.

Ibiza is sun, Ibiza is sea, Ibiza is beautiful people, Ibiza is good food, but... Ibiza is wine too! Yes, that is also
what the island is known for, although not too many people seem to know that. Ibiza happens to have a very
long wine history that goes back some 2.500 years. And even now, delicious wines are still being produced on
the island. We took a look at Ibizkus Wines and sampled some of their top wines.
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DE NAAM
Gooi Ibiza en de hibiscus in de mix en je krijgt: Ibizkus. Oorspronkelijk werd deze
wijnproducent in 2007 opgericht onder de naam Totem Wines. Slechts enkele jaren
later, in 2014, werd de naam echter officieel veranderd in Ibizkus Wines. Totem
bestaat nog steeds, maar dan als merknaam voor de topwijnen van Ibizkus.

THE NAME
Throw Ibiza and hibiscus together and you get: Ibizkus. Originally, this wine
producer was founded in 2007 under the name Totem Wines. However, a few years
later, in 2014, the name was officially changed to Ibizkus Wines. Totem still exists,
but as a brand name for the premium wines of Ibizkus.

NIEUWE LOCATIE
In de zomer van 2018 verhuisde Ibizkus naar een veel grotere locatie. Hier hebben
ze meer dan voldoende ruimte om de most te scheiden en fermentatie mogelijk te
maken voor wijnen van alle stuken land die Ibizkus in bezit heeft. Hierdoor kunnen ze
blending op een hoger niveau toepassen om ‘single parcel’ wijnen te creëren van zeer
hoge kwaliteit en homogeniteit.
Door de verhuizing heeft Ibizkus tegenwoordig bovendien de beschikking over een
groot eigen proeflokaal (met wijnwinkel), met ruimte voor ongeveer honderd personen
(binnen en buiten). Uitgangspunt voor het menu is hier de combinatie tussen wijn
en spijs, met de nadruk op typisch Spaanse producten om de Ibizkus wijnen te
begeleiden.

NEW LOCATION
In the summer of 2018 Ibizkus moved to a much larger location. Here they have
more than enough space to separate out the must and for the fermentation of the
wines they make from all the land that Ibizkus owns. This allows them to blend at
a higher level to create ‘single parcel’ wines of very high quality and homogeneity.
Thanks to the move, Ibizkus now also has a large private tasting room (with wine
shop), with room for about a hundred people (inside and outside). The starting
point for the menu here is the combination between wine and food, with the
emphasis on typical Spanish produce to accompany the Ibizkus wines.
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92.000 FLESSEN WIJN
De verwachting is dat dit jaar bij Ibizkus zo’n 92.000 flessen wijn geproduceerd
zullen worden. Zo’n 65.000 hiervan in de vorm van het paradepaardje van Ibizkus: de
roséwijn. Maar daarnaast produceren ze natuurlijk ook gewoon rode en witte wijn.

92.000 BOTTLES OF WINE
The expectation is that around 92.000 bottles of wine will be produced this year at
Ibizkus. Some 65.000 of these in the form of the flagship of Ibizkus: the rosé wine.
But in addition, they also produce red and white wine.



EVENWICHTIG EN ELEGANT
De filosofie van Ibizkus: het creëren van evenwichtige en elegante wijnen van druiven
afkomstig van unieke locaties. Hiervoor worden zeldzame en inheemse druiven
gecombineerd met vakkennis, specialistische technieken en een passie voor het
maken van wijn.

BALANCED AND ELEGANT
The philosophy of Ibizkus: creating balanced and elegant wines from grapes from
unique locations. Rare and indigenous grapes are combined with professional
knowledge, specialist techniques and a passion for wine-making.

Focus op unieke druivensoorten
Focus on unique grape varieties
IBIZA #01

115

WIJN
WINE

Het proeflokaal is
het hele jaar door geopend
The tasting room is open
all year round

EXPORT
Ibizkus exporteert naar meer dan twaalf landen in Europa, NoordAmerika en Azië. Toch wordt bijna 60% van de gehele productie op
Ibiza zelf opgedronken.

DRUIVENSOORTEN
Bij Ibizkus produceren ze: diverse roséwijnen, twee rode wijnen en een witte wijn.
Druiven die ze hiervoor onder andere gebruiken zijn: Monastrell, Syrah, Tempranillo,
Macabeo, Malvasia Grec, Parellada en Chardonnay.

EXPORT
Ibizkus exports to more than twelve countries in Europe, North
America and Asia. Yet nearly 60% of the entire production is
consumed in Ibiza itself.

GRAPE VARIETIES
At Ibizkus they produce various rosé wines, two red wines and a white wine.
The grapes they use for this include: Monastrell, Syrah, Tempranillo, Macabeo,
Malvasia Grec, Parellada and Chardonnay.

VOOR THUIS
Ibizkus wijnen zijn verkrijgbaar bij het proeflokaal van Ibizkus,
gelegen aan de weg tussen Ibiza Stad en Santa Eulalia, bij diverse
wijnwinkels op het eiland en online te bestellen

FOR AT HOME
Ibizkus wines are available at the tasting room of Ibizkus, located on
the road between Ibiza Town and Santa Eulalia, at a number of wine
shops on the island and can be ordered online.


www.ibizkus.com
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