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Swallower
1 zwaluw maakt de lente nog niet. Daarom heeft onze huissommelier, Jiri Peijffers, talloze wijnen gewalst, geproefd 
en beoordeeld om tot deze uitstekende selectie te komen. Tijdens het proeven overkwam het Jiri wel eens dat de wijn 
zo verrassend was, dat hij hem weigerde uit te spuwen. Dat werden de swallowers ... Deze info wilden we u natuurlijk niet 
onthouden. U herkent deze wijnen namelijk aan het zwaluwicoontje. 

Wegwijs in de termen der kwaliteitsaanduiding
DOCG : Denominazione di Origine Controllata e Garantita 
Vrij vertaald: certificaat van gegarandeerde en gecontroleerde herkomst. 
Dit is de allerhoogste kwaliteitsnorm in Italië. DOC- en DOCG-wijnen worden beide volgens strikte regels geproduceerd, gebotteld en 
gerijpt. De toegestane druivenrassen zijn vastgelegd en er is een minimale of maximale productie. Er zijn bovendien vaste afspraken 
over bijvoorbeeld het alco hol- en zuurgehalte. Ook het herkomstgebied van de wijnen is nauwkeurig omschreven. De DOCG-categorie 
vertegenwoordigt de elite van de Italiaanse wijnen. De eisen zijn nog strenger dan voor de DOC. Ze worden extra gecontroleerd 
op smaak en moeten een goede vertegenwoordiger zijn van het gebied en eventueel het druivenras. Deze wijnen moeten dan ook 
gekeurd worden door een commissie voordat ze gebotteld mogen worden. Italië telt een 70-tal DOCG wijnen. DOCG-wijnen zijn altijd 
herkenbaar aan een eigen banderol met een nummer.

DOC : Denominazione di origine controllata 
Vrij vertaald: certificaat van gecontroleerde herkomst. 
Op één na hoogste kwalificatie. Zoals hierboven reeds beschreven worden ze geproduceerd, gebotteld en gerijpt volgens strikte regels. 
Er zijn zo’n 330 DOC wijnen.
De belangrijkste provincies voor DOC- en DOCG-wijnen zijn Veneto, Piemonte, Toscana en Emilia-Romagna. 

IGT  : Indicazione Geografica Typica
Deze wijn komt uit een bepaald geografisch gebied. Niet meer en niet minder. Veelal zijn dit wijnen die om een of andere reden niet in 
aanmerking komen voor een DOC en kunnen daarom ook topwijnen zijn. 

VdT  : Vino da Tavola 
Eenvoudige wijnen op basisniveau

Classico: 
kan worden gebruikt bij een DOC of DOCG wijn en wordt dan gecombineerd met de streeknaam. 
Met deze term wordt het kerngebied van de DOC(G) aangeduid.

Riserva: 
kan worden gebruikt bij een DOC of DOCG wijn en geeft aan dat de wijn een verplichte rijpingsduur op hout heeft gehad. 
Een wijn met classico of riserva op het etiket betekent over het algemeen ook een betere kwaliteit.

Superiore: 
dit betekent dat de wijn 1% meer alcohol heeft dan de “gewone” versie.

Novello: 
dit zijn wijnen die in het jaar van de oogst op de markt komen; veelal begin november. 
Vaak worden deze wijnen gekenmerkt door macération carbonique

Frizzante/Spumante: 
dit zijn twee woorden voor mousserende wijnen, waarbij de spumante meer koolzuur heeft dan de frizzante. Niet te verwarren met 
Prosecco, waar andere en strengere regels voor gelden. 

Reciotto: 
dit is altijd een wijn gemaakt van ingedroogde druiven. Veel van dergelijke wijnen zijn zoet, maar dat hoeft niet. 
Het bekendste voorbeeld van een droge recioto is de Amarone uit Veneto.

Rosato/chiaretto:
dit zijn twee woorden voor rosé wijnen waarbij de chiaretto meer kleur heeft dan de rosato. 
Vergelijk dat met de Clairet van Bordeaux.
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Gekust door vroege zonneschijn...
Casina Albano onstond in het hart van de Langhe, op de heuvels 
van Barbaresco, aan het begin van de jaren 1900. Gepassioneerd 
door het land waar hij was geboren, gaf grootvader Marco het 
wijndomein de naam van de heuvel waarop het gelegen is: Alban, 
“gekust door de vroege zonneschijn”.   Midden de 20ste eeuw 
was het familiedomein uitgegroeid tot een gerespecteerd en 
vooruitstrevend bedrijfje. Met Natale, zoon van Marco, in het 
bedrijf streefde Cascina Albano nog meer dan vroeger respect 
voor de natuur na, door zijn geloof in zijn omgeving en in de 
Piemontese variëteiten. Hij wilde de passie en ware emoties 
overbrengen. De huidige generatie, kleinzoon Marco, zorgt 
voor vernieuwing met respect voor de filosofie van de vorige 
generaties. Met zijn wijnen wil hij de passie overbrengen van zijn 
familie door wijn te maken met een sterke persoonlijkheid en 
met het verhaal van zijn omgeving.

Barbera d’Alba
Dit is een pittige, jonge fruitige wijn met verfrissende 
zuren.  

De kleur is robijnrood met violetkleurige reflecties, 
een intensief en kenmerkend aroma van blauwe 
bes en rozijn en kruidige tinten van kaneel 
en groene paprika. Algeheel mondvullend en 
afgerond met een  lichtzurige afdronk met droge 
tannines.

Regio: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Druif: 100% Barbera

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: albbarbera

Langhe Freisa
Dit is een uitgesproken fruitige wijn met pittige 
tannines.  
Hij heeft een helderrode kleur met granaatachtige 
reflecties en uitgeproken fruit in de neus met aarbei, 
kers en framboos en lichte toetsen van kruidnagel.  
Hij heeft een tanninerijke, maar harmonieuze afdronk 
en een unieke smaak.

Regio: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Druif: 100% Freisa

Beschikbaar in:
12 x 75 cl - Ref.: albfreisa

Barbera d’Alba affinato in 
legno
Deze beide Barbera d’Alba’s zijn van oorsprong 
identiek, behalve dan dat deze werd gerijpt 
op eik. Het werd een pittige, uitgesproken 

fruitige wijn met jonge tannines. 
Eveneens robijnrood met violetkleurige 
reflecties. Een ware explosie van rijp fruit, 
met intense aroma’s van rozijnen, zwarte 
bes en kruidige toetsen van kaneel in de 
neus en fruitige en licht gerookte aroma’s 
in perfecte balans met de geur van vanille, 
amandel en cacao.  Hij heeft een afgerond 
en smaakvol palet van fruitige tonen met 
zachte tannines en een zoete, houterige 
ondertoon met lange 
afdronk.

Regio: Piemonte (Langhe - 
Barbaresco)

Druif: 100% Barbera

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: albbarberalegno

Wist je dat?
Barbera is een plaatselijke, Piemontese druivelaar die 
grote, rode druiven voortbrengt. Hij wordt al eeuwenlang 
in de Langhe-regio gecultiveerd. De naam “Barbera”, 
waarvan de oorsprong niet helemaal duidelijk is, 
verscheen voor het eerst in de Piemontese grondaktes 
in 1877. De voornaamste betekenis van het woord lijkt 
afkomstig te zijn van het Latijnse “barbis”, wat “baard” 
betekent, en wat duid op de dons die we kunnen vinden 
op de bladeren van deze druivenstokken.
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Langhe Freisa affinato 
in legno
Net als de Barbera d’Alba’s zijn deze 
Freisa’s identiek, buiten het feit dat deze fles 
op eiken vat werd gerijpt.  De kleur is ook 
weer helderrood met granaatrode reflectie en  

uitgesproken fruitig met aardbei 
en viooltjes, zoetere toetsen van 

marasquinkers, kruidnagel 
en balsamico. Hij heeft 
lange, tanninerijke 
afdronk.

Regio: Piemonte 
(Langhe - Barbaresco)

Druif: 100% Freisa

 Beschikbaar in:
 6 x 75 cl - Ref.: albfreisalegno

Dolcetto d’Alba 
Dolcetto is een lokale wijnstok die traditioneel wordt 
verbouwd in Piemonte. De naam is afgeleid van de lage 
zuurheid en de hoge zoetheid van de rijpe druiven.
De kleur is robijnrood. De neus is onmiddellijk en 

authentiek, doet denken aan altviolen en kersen met 
hints van zacht fruit en jam, evenals tonen van cyclaam 
en hooi, die een gevoel van frisheid geven. De intense 
en droge smaak wordt gekenmerkt door zachte maar 
uitgesproken tannines. Het is een lichte bodywijn 
waar fruitige aroma’s perfect in balans zijn met de 
alcoholische noot. De afdronk is aangenaam bitter, met 
een zachte zuurgraad en uitgesproken amandelnoten.

Regio: Piemonte 
(Langhe - Barbaresco)
Druif: 100% Dolcetto

 Beschikbaar in:
 6 x 75 cl - Ref.: albdolcetto

Langhe Nebbiolo
Fruitige en expressieve rode wijn met de typische pittigheid van Nebbiolo.  
Een wijn met een frisse, jonge, kersenrode kleur. De neus heeft een beetje 
een atypische uitgesproken fruitige toets. We krijgen vooral veel pruimen 
en donkerrood fruit. In de mond blijft hij zeer herkenbaar met pittige 
tannines, een zeer discrete houttoets en dat alles opgesmukt met rijp fruit, 
wat maakt dat deze wijn een heel erg toegankelijke Nebbiolo is geworden!

Regio: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Druif: 100% Nebbiolo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: albnebbiolo

Vino Rosato
De eerste rosato werd geboren in 2013. Het 
werd een wijn met een sterke personaliteit en 

uitzonderlijke aroma’s. Hij werd geproduceerd 
met een cuvée van rode druiven, een geheime 
assemblage. Het idee achter de wijn was een 
uitdaging aangaan om de meest geraffineerde 
en verfijnde klanten te kunnen verrassen. Deze 
rosato heeft zijn oorsprong in Barbaresco en 
hij is perfect voor zij die moeilijk tevreden te 
stellen zijn en zij die een uitdaging niet uit 
de weg gaan. Het resultaat is een atypische 
en smaakvolle roséwijn met een oranjeroze 
kleur, een krachtig en fruitig boeket van aarbei en kers en een complexe smaak met lichtzoete tinten.  Hij heeft een 
karaktervol aroma met tonen van peper en een lange afdronk met fluwelige tannines en frisse zuren.

Regio: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Druif: niet vrijgegeven (geheim!)

Beschikbaar in:
12 x 75 cl - Ref.: albrosato
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Wist je dat?
Het label van de Vino Rosato van Cascina Albano is 
eenvoudigweg wit. Het is een wit canvas waarop je in alle 
vrijheid je creativiteit kan loslaten en helemaal jezelf kan 
zijn door je eigen etiket te creëren. Geen beperkingen, geen 
grenzen, geen voorgekauwde creatie. Net zoals de wijn zelf, 
geboren uit creativiteit en gemaakt vanuit het instinct. Het is 
een regelrechte artistieke aanval, gekarakteriseerd door intense 
aroma’s en een verrassende frisheid. Elke wijnliefhebber kan 
zelf de artiest zijn, geholpen door de aroma’s van de wijn, het 
ritme van de poëzie en de vloedgolf aan gedachten.
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Piemonte

Roero Arneis affinato in legno
Volle en elegante witte wijn met een discrete 
houttoets en minerale afdonk.
De wijn heeft een lichtgele kleur met groenige 
reflecties. De geur is rijp en fruitig met accenten 
van witte bloemen. Bij de aanzet in de mond opent 
de smaak meteen met een heel arsenaal aan rijpe 
vruchten, zelf lichtjes exotisch. De smaak wordt 
ondersteund door een verfijnde houttoets die zich 
toont onder de vorm van vanille en toast. De afdronk 
is zeer verfrissend met aangename zuren die zorgen 
voor een mooie balans. Een zachte ziltigheid geeft de 
wijn een verrassende extra dimensie.

Regio: Piemonte (Roero - Barbaresco)
Druif: 100% Arneis

 Beschikbaar in:
 6 x 75 cl - Ref.: albarneisroero

3 Generazione Extra Dry Vermouth
Zeer intense en kruidige witte, extra droge Vermouth met een sterk 
vineus karakter.
Deze moderne Vermouth met een briljante goudgele kleur heeft 
een expressieve en robuuste kruidige geur, met kamille en salie als 
hoofdtonen. De smaak is zeer droog en krachtig, met een sterke 
vineuze Arneis smaak.
De 3 Generazioni is een overheerlijk, verfrissend aperitief, geserveerd 
puur on the rocks met een schelletje citroenpel, of als basis voor 
traditionele en moderne, droge cocktails.

Regio: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Druif: Arneis & 15 kruiden

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: albvermouth

Langhe Arneis
De kleur van deze Arneis is licht goudgeel 

met groenachtige tinten. De geur is fris en 
doet denken aan de geur van exotisch 

fruit, citrusfruit en dille. In de mond is 
het aangenaam omhullend, droog en met 

aangename hints van mango en citroen. 
Een lichte alcoholische opmerking vermeldt 

de oorsprong van de Langhe. De zachte 
zuurgraad geeft frisheid en een lichte 

optimiteit in de afdronk.

Regio: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Druif: Arneis

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: albarneislanghe-
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sCiarMat Vino Spumante
sCiarMat is het meest gekke product van Cascina 
Albano. Hij is ontworpen om aan de vraag van 
de consument, die op zoek is naar Italiaanse 
mousserende kwaliteitswijn die iedereen kan 
verbazen met zijn intens aroma en frisheid, te 
voldoen. Hij vertelt het verhaal van een land van 

rode wijnen met een jong karakter en 
met respect voor de traditionele productietechnieken 
als de Metodo Martinotti. Met zijn aangenaam en matig 
alcoholpercentage is het een moderne, maar toch typische 
Italiaanse aperitiefwijn. 
Een elegante, minerale en fruitige schuimwijn met een 
fijne bubbel en een lichtgele kleur met groene tinten. De 
wijn heeft een intense en heldere schuim. De fijne parel 
benadrukt de trage gisting en fermentatie. Het aroma is 
fris en doet denken aan verse vruchten, vers gebakken 
koekjes en kalk. De smaak is vol met een licht-zoete 
zweem en toetsen van perzik en oranjebloesem. De 
zachte zuren geven een aangename frisheid en een 
mooie lengte in de afdronk.

Regio: Piemonte (Langhe - Barbaresco)
Druif: 100% Arneis

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: albsciarmat

perSchers Spumante Metodo 
Classico Brut Nature
Een grootse schuimwijn met een intens fruitig 

boeket, droge afdronk en fijne, 
elegante pareling.
De schuimwijn heeft een prachtige 
strogele kleur en lichtgroene 
reflecties. De pareling is zeer 
subtiel maar persistent. Hij opent 
een fris en intens boeket, met 
toetsen van exotisch fruit, limoen 
en broodkruim. Het palet is rijk en 
gevuld met aroma’s van vers fruit, 
citrus en een kruidige toets van 
salie. De sappige finale is lang 
en sappig, met een aroma waar 
je lang van kan nagenieten.

Regio: Piemonte (Langhe - 
Barbaresco)
Druif: Chardonnay & Arneis

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: albperschers
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Barbaresco Ausario
Uitermate complexe en geconcentreerde 
genietwijn.
Hij heeft een zeer intensieve robijnrode kleur 
met baksteenachtige reflecties. Fijne, elegante 
en complexe geuren met tonen van rijpe rode 
vruchten
als blauwe bes en cassis. De fluwelige tannines 
geven een rijke en ronde afdronk die heel lang 
en gebalanceerd is.

Regio: Piemonte (Treiso)
Druif: 100% Nebbiolo Lampia 
(oude wijnstokken > 1970)

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: mollbast

Barbaresco Teorema
Zeer volle en elegante kwaliteitswijn met 
zachte tannines en kruidige smaak. De kleur 
is geconcentreerd robijnrood met intensieve 
baksteenkleurige
reflecties. Het fijne en elegante parfum 
is complex met geuren van rood fruit, 
wilde bloemen als violet en rozen met 
in de achtergrond toetsen van munt en 
eucalyptus. In de smaak merk je een 
perfect
harmonie tussen het fruitige karakter 
van de wijn, onderbouwd door 
een mooie houtlagering in de 
verschillende vaten. De full-bodied 
wijn is
vlezig, met zoete tannines en een 
heel kruidige finale.

Regio: Piemonte (Treiso)
Druif: 100% Nebbiolo da Barbaresco 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: mollbt

Langhe Nebbiolo Vitalis
Elegante wijn met een sterke personaliteit, waar de 
fruitigheid van de Nebbiolo perfect gecombineerd 
wordt met de typische tanninetoets.
De kleur is robijnrood. De intense en elegante 
neus geeft warme geuren van rood fruit, bloemen 
en zoete kruiden. De mond heeft brede, delicate 
tannines. De smaak is verleidelijk en zeer gevuld.

Regio: Piemonte (Costigliole d’Asti)
Druif: 100% Nebbiolo

Barbera Ausario
Warme en full-bodied wijn met een fruitige, sappige 
afdronk. De geconcentreerde en donker-robijnrode 

kleur toont meteen bij het inschenken zijn krachtige 
karakter. De geur is zeer uitgesproken, met rijpe 
rode vruchten en toetsen van zoete kruiden. De 

smaak is mondvullend, warm en rijkelijk. Er is een 
mooie balans tussen de typische zuren en fluwelige 

tannines. De afdronk is zeer lang en smakelijk.

Regio: Piemonte (Costigliole d’Asti)
Druif: 100% Barbera

Traditie met een frisse wind
Het familiebedrijf Molino is al sinds de jaren 50 bezig met wijn, met 
name met Barbaresco. Gedurende de jaren die volgden kwamen daar 
ook nog Barbera’s, Arneis, ... bij. Sinds enkele jaren staat de jongste 
generatie Molino’s aan het roer.  Onder hun bewind kregen de etiketten 
een moderne look, maar de klassieke recepten en methodes bleven 
behouden.  Het resultaat is wijnen die niet enkel in Italië, maar ook 
verder in Europa en in Amerika aanslaan.

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: mollnvit Beschikbaar in:

6 x 75 cl - Ref.: mollba
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Piemonte Rosso La Selvaggia
Dit is een crispy en uitermatige fruitige, geconcentreerd 
rode wijn, met heel ronde afdronk. Hij heeft een intense, 

geconcentreerde robijnrode kleur. De fruitige neus is 
aangenaam uitgesproken met toetsen van marascakers 
gemengd met witte bloemen. Het knapperige pallet heeft 
een frisse
zuurtegraad en zachte tannines wat het mogelijk maakt 
om deze wijn
heerlijk koel te serveren.

Regio: Piemonte (Alba)
Druif: Barbera & Nebbiolo 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: mollpr

Langhe Arneis Sibilla
Een intens geurende, fruitige witte wijn met een minerale 
ondertoon. Strogele kleur met groenige reflecties. De geur 
is delicaat met intense aroma’s van witte bloemen, fruit en 
wilde, groene kruiden. De smaak is droog, vol en met een 
ronde, lange finale. De ondertoon wordt opgefrist door een 
heel aangename, ziltig minerale smaak.

Regio: Piemonte (Langhe - Treiso)
Druif: 100% Arneis 

Langhe Chardonnay Sofia
Dit is een uitgesproken, fruitige chardonnay 
met een zeer lichte houttoets.  Hij heeft een 
strogele kleur met lichte groene tinten. De 
neus is elegant en zeer intens gekarakteriseerd 
door exotisch fruit, ananas en perzik, 
verfijnd afgewerkt met een heel 
zachte vanilletoets. De smaak is heel 
erg vol met een lichte zweem van 
tabak. De afdronk blijft fris door 
een aangename zuurtegraad en een 
ziltige mineraliteit. Het is een rijke 
wijn met een fantastische body. Een 
waardige tegenstander voor grote 
Bourgognes!

Regio: Piemonte (Langhe - Treiso)
Druif: 100% Chardonnay 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: mollch

Piemonte
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Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: mollla

Dolcetto d’Alba Le Querce
Geconcentreerde en fruitige wijn die een frisse, gebalanceerde 
afdronk heeft. Met de geur van rozen, marascakers en 
een lichte tabakzweem. De krachtige smaak is prima 
gebalanceerd, krachtig maar toch opgefrist met een 
aangename zuurtegraad. De smaak is ook zeer fruitig met in 
de afdronk een zachte amandelsmaak wat een extra dimensie 
geeft aan de wijn.

Regio: Piemonte (Treiso)
Druif: 100% Dolcetto Beschikbaar in:

6 x 75 cl - Ref.: mollda
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Vigna delle Rose Barbera 
d’Asti Superiore Nizza
Intense en gecompliceerde genietwijn met een zeer 
lange afdronk. De heldere, robijnrode kleur verraadt 

al hoe diep de smaak zal gaan. De neus is in eerste 
instantie wat gesloten, maar wanneer de wijn wat 
tijd krijgt, of lucht krijgt, gaat hij zich volledig 
openen met kruiden, rijpe vruchten, rozen en 
vanille. De smaak is vol en aanhoudend, prettige 
tannines die zijn jeugdigheid laten zien, maar 
die absoluut zullen verzachten na enkele jaren 
rijping.

Regio: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Druif: 100% Barbera 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: monvdr

Vigna del Salice Barbera 
d’Asti Superiore
Complexe en goed gestructureerde wijn met 
een pittige afdronk. De kleur is diep robijnrood 
met violettinten. De vineuze neus geeft veel 
rijp fruit, voornamelijk kersen, met een 
aangename hint van gebrand hout. De smaak 
is complex, intens, harmonieus met een goed 
gestructureerde afdronk.

Regio: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Druif: 100% Barbera 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: monvds
1 x 1,5 l - magnum - Ref.: monvdsmag

Barbera d’Asti
Een smaakvolle en licht pittige, fruitige wijn. De 

kleur is intens robijnrood. Zijn boeket neigt naar 
lentebloemen, naast een intens fruitig karakter. 

Bij een lichte oudering gaat de wijn meer van zijn 
kruidige kant prijsgeven. De smaak is droog, 

vlezig, vol en harmonieus met een zeer licht, 
zoeter gevoel op de tong.

Regio: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Druif: 100% Barbera 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: monba

Trevigne Monferrato Dolcetto
Een mooie, fruitige drinkwijn met een pittige en 
gevulde afdronk.
De granaatrode kleur heeft een jeugdige paars 
violette rand. De neus is verwarmend en vineus met 
een fruitig boeket met toetsen van violet en rijpe 
blauwe bes. Een goedgevulde smaak die lang zijn 
jeugdigheid blijft bewaren door fijne tannines. De 
mond is harmonieus, droog en vlezig, en behoudt 
een schoon pallet met een stimulerende, zacht-
bittere sensatie

Regio: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Druif: 100% Dolcetto

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: monmd

Sleeping beauty...
Het bedrijf, dat nog steeds een ambachtelijk en familiaal karakter 
handhaaft, wordt gerund door Valerio en zijn vader Franco.
Valerio is oenoloog en houdt zich zowel met het agrarische 
aspect van de wijngaarden bezig, als met elke stap van de druif 
selectie en het wijnbereiding proces dat plaatsvindt in de familie 
hoeve, op slechts een steenworp van de wijngaarden. Franco is 
als agrarische expert verantwoordelijk voor de diverse stadia van 
de teelt. De Mondo’s zijn erkend in de stad San Marzano Oliveto, 
in de buurt van Asti, als wijn-makers voor generaties en zijn zeer 
gewaardeerd. De bijzondere samenstelling van de bodem en een 
gematigd microklimaat maken het de ideale plek voor de teelt 
van wijnstokken. 
Pittig detail, de heuvelrug waarop de Mondo familie kelder 
gevestigd is, heeft een opvallende gelijkenis met het profiel van 
een slapende vrouw.
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Piemonte
DI.VINO Monferrato 
Bianco
Een smaakvolle, ronde en fruitige witte wijn met 
een zeer lichte houttoets. De kleur van de wijn is 
lichtgeel met groene tinten, die wijzen op zijn 
jeugdigheid. In de aanzet hebben we een lichte 
houttoets onder de vorm van vanille, waarna er 
onmiddellijk een explosie aan vers, rijp fruit 
volgt. De smaak is sappig en fruitig met een 
complexe afdronk die eindigt met een frisse 
zuurtegraad en een lichte prikkeling door 
zijn mineralen.

Regio: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Druif: Cortese, Favorita, Chardonnay

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: mondvb

45 Vino Bianco
Aromatische en frisse witte wijn met een exotisch karakter.
De strogele kleur van de wijn heeft een lichtgroen randje. De uitgesproken exotische geuren charmeren meteen 
van bij het begin. De smaak is sappig en aangenaam harmonieus met een rijke maar verfrissende finale.

Regio: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Druif: 50% Cortese, 50% Favorita

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: monvb

DI.VINO Monferrato Rosso
Een full-body rode wijn met een extreem fruitige geur en fluwelige afdronk. De wijn heeft een robijnrode 
kleur met violet nuances. De neus vangt onmiddellijk aan met een explosie aan rood fruit en confituur van 
rode bessen. In eerste indruk zal er een lichte alcoholische prikkel te merken zijn, die heel snel zal verdwijnen. 
De smaak is intens en geconcentreerd, met in de aanzet heel rijp fruit en bessen, cassis, aardbei, zwarte kers,… Een licht 
gebrande toets van drop en koffie zorgt voor complexiteit. De wijn geeft een heel warm gevoel en een ultrazachte afdronk.

Regio: Piemonte (Asti – San Marzano Oliveto)
Druif: 70% Barbera, 30% Cabernet Sauvignon

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: mondvr
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Moscato d’Asti
Zoete wijn, matig alcoholisch en licht 

levendig, behoudt de kenmerken van de 
geur en het aroma van de druiven waaruit 

het is verkregen.

Regio: Piemonte (Asti – San Marzano 
Oliveto)

Alcohol:  5,5 %
Druif: 100% Moscato d’Asti 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: monmda



Uì Sassella Vigna 
298
Een intense wijn met een mooi 
geëvolueerd karakter. De wijn heeft 
een geëvolueerde kleur met oranje rand. De 

fascinerende geur begint fruitig, maar heeft 
een heel diepe ondertoon van een
heleboel kruiden. De smaak is soepel en 
aanhoudend, met een tertiair karakter 
waar toch nog steeds zoet fruit in terug te 
vinden is. De afdronk
is heel erg lang.

Regio: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Druif: 100% Nebbiolo 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: relsasella

Ui Inferno 117 Valtellina 
Superiore
Een complexe, mooi geëvolueerde rode wijn 
met een fruitig karakter. Door zijn lange rijping 
heeft de wijn een heel mooie, geëvolueerde 

rode kleur met amberkleurige reflecties. De 
geur is in de aanzet nog fruitig, richting 
compote geuren, maar al snel zal er een 
heel kruidig karakter boven komen wat 
een heel aangename complexiteit geeft. De 
warme smaak heeft toetsen van hazelnoot 
en peperkoek, waarna hij heel erg zacht 
wegglijdt in de afdronk, met aan het einde 
een verfrissende
zuurtegraad.

Regio: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Druif: 100% Nebbiolo 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: relinferno

Uì
Een complexe, mooi geëvolueerde rode wijn 

met een fruitig karakter. Door zijn lange rijping 
heeft de wijn een heel mooie, geëvolueerde 

rode kleur met amberkleurige reflecties. De 
geur is in de aanzet nog fruitig, richting 
compote geuren, maar al snel zal er een 
heel kruidig karakter boven komen wat 

een heel aangename complexiteit geeft. De 
warme smaak heeft toetsen van hazelnoot 

en peperkoek, waarna hij heel erg zacht 
wegglijdt in de afdronk, met aan het einde 

een verfrissende
zuurtegraad.

Regio: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Druif: 100% Nebbiolo 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: relui

Lecia Vignetiurbani Vino Rosso
Een gek project van het wijnhuis Rivetti & Lauro. 

Minimale interventie, geen toegevoegde sulfieten, 
geen filtering en enkel natuurlijke fermentatie. 

Waanzinnig interessant, speciaal en spectaculair 
tegelijk. 100% Nebbiolo, 100% natuur!

Het antwoord van Rivetti & Lauro op de beroemde 
Amarone.

Regio: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Druif: 100% Nebbiolo 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: rellecia

Sotamà
Een volle, jeugdige, maar zwoele rode wijn 

met soepele afdronk. De wijn heeft een 
baksteenrode kleur, met matige intensiteit. 
Aan de rand vinden we mooie geëvolueerde 
reflecties. De geur is hoofdzakelijk rijp rood 
fruit, framboos en zwarte kers, met een 
vleugje vanille. De mond is warm en smaakvol, 
met een zeer zachte afdronk.
De wijn is nu perfect om te degusteren en 
heeft geen verdere rijping meer nodig.

Regio: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Druif: 90% Nebbiolo & 10% Syrah

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: relsotama
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Sforzato Dell’orco
Een zeer geconcentreerde genietwijn met een 
unieke complexiteit. De kleur van de wijn is 
baksteenrood met violetkleurige rand. De 
explosieve neus is heel erg fruitig, vooral zoete 
kersen, bijgestaan door
rozen, tabak en een aardse truffelgeur. Het 
palet heeft een heel diepe florale smaak met 
aardse tonen die doen denken aan de geur 
van een bos in de herfst. De mond is elegant, 
rijk en complex wat hem tot één van de beste 
Nebbiolo’s maakt.

Regio: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Druif: 100% Nebbiolo 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: reldellorco

Calis
Een volle en uitgesproken witte 

wijn met een ronde en exotische 
afdronk. De unieke samensmelting 

van de druiven wordt een heel 
unieke ervaring in deze wijn. De 

geur is exotisch, met vooral 
meloen en perzik als aroma, 
maar ondersteund door de 

zoetere geur van honing en de 
kruidigheid van munt. De smaak 

is aanhoudend en uitzonderlijk 
expressief.

Regio: Lombardia (Valtellina - 
Tirano)

Druif: 85% Pignola & 15% 
Sauvignon Blanc 

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: relcalis

The history of a dream...
Rivetti & Lauro ontsprong uit een ambitieus idee van 2 zakenmannen. Ze hadden hun strepen al verdiend en werkten hard. Samen 
deelden ze ook 1 passie: wijn. Op een dag gooiden ze samen het roer om en volgden ze hun droom. Het resultaat van iets wat je 
met je hart doet, is exquis. Om hun droom te realiseren, trokken ze naar de bergen van Lombardië. De wijngaarden van Valtellina 
vertellen ons eeuwen geschiedenis en traditie. Zij zijn het grootste terraswijngebied in de Italiaanse bergen. Een plek waar Nebbiolo 
wordt geproduceerd, een grote wijnstok voor een wijn van nobele en buitengewone kwaliteit. Ze begonnen vanaf deze traditie en 
koppelden deze aan nieuwe biologische en biodynamische teelttechnieken, in harmonie met de bergachtige omgeving. Ze zoeken 
ook voortdurend naar nieuwe soorten wijnstokken, waarvan het fruit niet moet onderdoen aan de kwaliteit en de gulheid van 
Nebbiolo, en met succes. Droom mee met deze selectie.

Lombardia

Cormelò Terrazze Retiche di Sondrio
Een intense wijn met geuren van rijp rood fruit en een zwoele 
afdronk. De mooie baksteenrode kleur met een lichte rode 
kleur aan de rand toont dat de wijn op een perfecte leeftijd 
is om genoten te worden. De geur is zeer uitgesproken 
met rijpe rode vruchten, confituur en zoete kruiden. In de 
mond is het een zeer zwoele wijn, met mooie zuren, rond 
en een lichte taninne. In de afdronk kunnen we genieten 
van een zeer aangename gebrande toets.

Regio: Lombardia (Valtellina - Tirano)
Druif: 90% Nebbiolo & 10% Merlot 

Beschikbaar in:
12 x 75 cl - Ref.: relcormelo
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Spettacolo Biologica
Wanneer gletsjers rondom het huidige Gardameer zich terugtrekken aan het einde van de laatste ijstijd, ontstaat een groot, 
natuurlijk amfitheater gevormd door de prachtige heuvels die zich uitstrekken boven de omringende Padanavlakte.
Dit is waar Cantina Gorgo ontstaat in 1973 op het grondgebied van het dorpje Custoza in Sommacampagna (Verona). Vanuit de 
oorspronkelijke 22 hectare strekt het domein zich vandaag uit over 60 hectare.
Traditie wordt nog steeds hoog in het vaandel gedragen op het domein. Er werden enkel organische meststoffen gebruikt en jonge 
wijngaarden werden onkruidvrij gehouden door de grond om te ploegen. Bij Gorgo bleven ze vasthouden aan deze traditie, zelfs 
na het moderniseren van de wijnkelder in 2005. Dit zorgt ervoor dat alle wijnen van het wijnhuis nog steeds op biologische wijze 
worden gemaakt, met veel respect voor de natuur en de omgeving.

Il Rabitto Rosso Veronese
Harmonieuze, impressionante en klassevolle wijn met 
een lange vineuze afdronk
De wijn heeft een donkere robijnrode kleur met 
granaatkleurige rand door de oudering op vat. De 
eerste impressie is wat gesloten, maar wanneer hij 
wat lucht krijgt, komt er een ware explosie aan fruit 
en zoete specerijen. Zwarte bessen, vlierbessen en 
zoete kersen gaan harmonieus samen met kaneel, 
peperkoek, drop en een zeer zachte vanilletoets in 
de achtergrond die ondersteunend werkt zonder te 
overheersen. De smaak is geconcentreerd, vineus 
en rond met een gestructureerde, licht taninnerijke 
afdronk.

Regio: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Druif: Merlot, Corvina, Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gorilrabito

Cà Nova Corvina Veronese
Volle fruitige en geconcentreerde wijn met een 
complexe kruidige toets.

De wijn heeft een aangenaam geconcentreerd 
karakter. We ruiken vooral donkere kersen 
en rijpe pruimen, met een ondertoon van 
kruiden en specerijen. De smaak is zacht en 
prima gebalanceerd.

Regio: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Druif: Corvina Veronese, Merlot

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gorcanova

Podere Monte Maggiore 
Bardolino Superiore

Rijke, geconcentreerde en fruitige wijn met een zwoele en 
zoete houttoets in de achtergrond.

De kleur is geconcentreerd robijnrood met 
paarse reflecties. De intense geur geeft vooral 

rijp, donkerrood fruit met rijpe zwarte kersen en 
maraschinokers. De smaak is vlezig en fluwelig met 

een intense smaak die constant blijft evolueren.

Regio: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Druif: Corvina, Rondinella, Molinara

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gormontemaggiore

MonteCroce
Een blend van 50% Syrah, 30% Cabernet 
Sauvignon & 20% Merlot. Enkel de Syrah kreeg 12 
maanden houtrijping. Kers- tot robijnrode intense 
wijn. Mondvullend en voldoende power. Een 
typisch Bordeaux karakter met de kruidigheid en 
rode fruit van de Syrah. Een originele wijn!

Regio: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Druif: Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gormontecroce
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Summa Custoza Superiore
Expressieve en complexe wijn met een zeer volle smaak die perfect in balans is.
De intense, gele kleur verraadt bij het inschenken van de wijn al meteen zijn complexiteit. De geur is expressief 
en complex en mediterraan getint. We vinden vooral oranjebloesem en jasmijn, bijgestaan door rijpe vruchten als 
perzik en peer, verse rozen en een toetsje vanille. De smaak is uitgesproken en complex, gebalanceerd, rijp en met 
een lange, minerale afdronk.

Regio: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Druif: 40% Garganega, 30% Bianca Fernanda (Cortese) & aangevuld met Trebbiano en Trebbianello, 5% Riesling

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gorsumma

Podere San Michelin 
Custoza

Vineuze, zacht aromatische wijn met lange, 
citrusachtige afdronk.

De wijn heeft een aantrekkelijke 
strogele kleur. De neus is zeer rijp met 
toetsen van perzik, meloen en een 
verfrissende citrustoets. De mond 
is vlezig en smaakvol met een zeer 
mooi uitgebalanceerde afdronk. Een 
ziltige mineraliteit zorgt voor extra 
complexiteit. Zeer klassevolle wijn!

Regio: Veneto (Sommacampagna – 
Verona)
Druif: Cortese, Tocai, Trebbiano Toscano, 
Garganega

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gorsanmichelin

Wist je dat?
De heroïsche strijd tussen David en Goliath heeft zich herhaald 

midden jaren ’90 in Verona. Het kleine wijnhuis Gorgo werd 
immers voor de rechter gesleept door de oppermachtige 

Compagnie Generale des Etablissement Michelin - Michelin & 
Cie.

Aanleiding van de juridische strijd was de multinational 
achter Guide Michelin die vond dat Gorgo met hun wijn “San 
Michelin” teerden op het succes van de naam van de culinaire 
gids, zonder hiervoor een gepaste vergoeding of gebruiksrecht 

te betalen aan de bandengigant.
De strijd heeft 5 lange jaren geduurd. Maar uiteindelijk heeft 

David, Gorgo, opnieuw gewonnen van de reus. De rechter 
oordeelde terecht dat Gorgo legaal gebruik maakte van de 

historische naam van de wijngaard, waarbij het woord “San” 
duidelijk maakt dat het gaat om een historische naamgeving, 
en dat er geen verdere verbintenis is met de Michelin-gids. De 

multinational werd het zwijgen opgelegd en was zelfs een ruime 
schadevergoeding schuldig aan het kleine Cantina Gorgo.
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Bardolino 
Heerlijk zachte en speelse dagelijkse wijn met een mooi 

fruitig karakter.
Deze eigentijdse wijn is een zeer mooie, moderne 
interpretatie van een klassieke, vaste waarde. De 

wijn is een zacht drinkwijn, die heerlijk makkelijk 
drinkt, met een frisse en harmonieuze smaak. Hij 

is aangenaam fruitig, fluwelig en pas aan het einde 
een licht, speels bittertje.

Regio: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Druif: Corvina, Rondinella, Molinara

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gorbardolino

Custoza
Fluwelige, sappige en zacht-aromatische wijn met een mooie 

structuur.
Deze droge wijn werd verkregen door een complexe blend 
van verschillende druiven, waarbij elke druif instaat voor 
een geheel eigen karaktereigenschap in de wijn. Trebbiano 
Toscano (of Castelli Romani) geeft stevigheid en een 
volle smaak aan de wijn; Cortese (of Bianca Fernanda) 
geeft een droge ondertoon wat zorgt voor harmonie en 
frisheid; Garganega geeft samen met de Tocai Friulano het 
aromatische karakter en maakt de wijn speelser.

Regio: Veneto (Sommacampagna – Verona)
Druif: Trebbiano Toscano, Garganega, Cortese, Tocai Friulano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gorcustoza

Pinot Grigio del Veneto
Frisse en elegante wijn met een zacht 

fruitig aroma.
De wijn is zuiver en knapperig met een 

verfrissend karakter van citrus en groene 
appel. De smaak is droog, levendig met 

frisse zuren die hem heel erg makkelijk 
drinkbaar maken.

Regio: Veneto 
(Sommacampagna – Verona)

Druif: 100% Pinot Grigio

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gorpinotgrigio

Bardolino Chiaretto
Jonge, speelse en moderne rosé wijn met 

een uitgesproken fruitig karakter.
De wijn heeft een sprankelende, intense 
en verleidelijke roze kleur. De neus start 
subtiel met zomerse rode vruchten. De 

smaak is prettig en sappig, met een 
lange afdronk. In de finale proeven 
we vooral een verfrissend bittertje 

wat doet denken aan zeste van 
pompelmoes.

Regio: Veneto (Sommacampagna – 
Verona)

Druif: Corvina, Rondinella, 
Molinara

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: gorchiaretto

Veneto
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Capitolo n° 0 Rosso Piceno
Rode wijn met geconcentreerde fruitige en 
bloemige geur en smaak.

Regio: Marche
Druif:  Montepulciano 
& Sangiovese

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbrpi01l

Capitolo n° 1
Passerina

Witte wijn met florale geur, volle 
smaak met droge afdronk.

Regio: Marche
Druif:  Passerina

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbpas01i

Capitolo n° 2
Sangiovese 

Rode wijn met delicate 
tannines, easy-drinkable 

wijn met intense geur van 
kersen.

Regio: Marche
Druif:  Sangiovese

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbsan01i

De Colli Ripani heuvels
In de Marche regio, tussen de heuvels die de rivieren die uit de Apennijnen vloeien begeleiden naar de Adriatische zee, op een 
hoogte van bijna 500 meter en opmerkelijk dicht bij de kust, is één van de gekendste en meest gerenommeerde wijnhuizen 
gelegen, dat een schoolvoorbeeld is voor het karakter van de Marchewijnen: Cantina dei Colli Ripani.
Het verhaal begon in 1969, maar pas in 1977 kwam hun eerste wijn op de markt. Van bij het begin zijn de belangrijkste pijlers van 
het huis respect voor de omgeving en de natuur en het behoud van de identiteit en eigenheid van Marche.
Uit deze filosofie zijn twee verschillende lijnen ontstaan: de Colli Ripani collectie, een reeks van 10 wijnen met een geheel eigen 
stijl, waarbij de volledige reeks het verhaal vertelt van Marchewijnen. En daarnaast de Bio-reeks, dewelke het natuurlijke aspect 

van hun wijngaarden toont in al zijn pracht en glorie.
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Capitolo n° 5 Marche 
Trebbiano

Witte wijn met fruitige 
geur en een expressieve 

ondertoon van witte 
bloemen. Vlezige smaak 
met verfrissende zuren.

Regio: Marche (Ancona)
Druif:  Trebbiano Toscano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbtre01i

Capitolo n° 6 Montepulciano 
d’Abruzzo
Met Montepulciano krijg je altijd 

geconcentreerde wijnen. De opzet 
voor het maken was duidelijk: 
fruitgedreven, soepele tannine, 
ondersteunende zuren. Met 
andere woorden een leuke 
drinkwijn aan een eerlijke prijs.

Regio: Marche
Druif:  Montepulciano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbmon01i

Capitolo n° 7 
Verdicchio dei 

Castelli di Jesi 
Classico

Witte wijn met een 
expressief karakter. Aroma’s 
van rijp citrusfruit met 
een exotische toets van 
banaan. Volle smaak en 
droge, minerale afdronk.

Regio: Marche
Druif:  Verdicchio
Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbver01i

Capitolo n° 3 Falerio
Witte wijn met een complexe neus van 

tropisch fruit en witte bloemen. In de 
mond een mooie mineraliteit en een 
verfrissende afdronk.

Regio: Marche
Druif:  Trebbiano, Pecorino, Passerina, 
Vermentino, Chardonnay, Malvasia

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbfal01i

Capitolo n° 8 
Rosso Piceno Superiore

Rode wijn met verfijnde en complexe aroma’s 
als compote van rode vruchten, chocolade 
en drop. De smaak is zacht en vlezig met een 
lange, elegante afdronk.

Regio: Marche
Druif:  Montepulciano & Sangiovese

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbrps01i

Capitolo n° 4
Lacrima di Morro d’Alba

Rode wijn met een diepe en intense geur van 
violet en rozen, met een fruitige en frisse 

smaak met pittige tannines.

Regio: Marche
Druif:  Montepulciano & Sangiovese

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolblac01i

Capitolo n° 9 
Falerio Pecorino

Witte wijn met een intense en expressieve geur van 
vers fruit en witte bloemen. Volle smaak met een 
mooie zuurtegraad en lange afdronk.

Regio: Marche
Druif:  Pecorino

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwcolbfap01i
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Wist je dat?
Colli Ripani uitblinkt met zijn etiketten.  In 2015 

haalde ze de prijs voor beste etiketten binnen voor de 
BIO reeks.  In 2016 was het weer prijs, deze keer met 

de heuvels van Marche-reeks.

Marche

Marche Passerina BIO
Pittige en harmonieuze witte wijn met zuiderse 
toetsen en een verfrissende afdronk.
Witte wijn met een elegant en kruidig aroma. 
De zure appels die we vinden in de eerste 
aanzet, worden als snel bijgestaan door 
geuren van rijpe perzik en meloen, met een 
ondertoon van munt en bladgroen. De smaak 
is harmonieus met een prima verhouding 
tussen rondheid en verfrissende zuren.

Regio:  Marche
Druif:  Passerina

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwbiobpas01i

Falerio Pecorino BIO
Pittige witte wijn met een uitgesproken en uniek 
karakter.
Deze witte wijn heeft een zeer mooie, expressieve 
neus. In de aroma’s herkennen we vooral rijp fruit 
als perzik en meloen, bijgestaan door een lichte 
honingtoets en een boeket frisse lentebloemen. 
De smaak is perfect in balans, met een mooie 
combinatie tussen rondheid en zuren.
De afdronk is smaakvol en lekker lang.

Regio: Marche
Druif: Pecorino

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwbiobfap01i

Marche Sangiovese 
BIO

Zachte en fluwelige drinkwijn 
met een volle smaak en kruidige 

afdronk.
Rode wijn met een 
uitgesproken fruitige neus. 
De kersen in de eerste aanzet 
worden al snel bijgestaan 
door kruidige tonen als 
peper en paprika. In de 
mond is de wijn fluwelig 
met zachte tannines, een 
verfrissende zuurtegraad, 
maar toch mooi afgerond 
waardoor de smaak
zeer gebalanceerd is.

Regio: Marche
Druif:  Sangiovese

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwbiobsan01i

Rosso Piceno BIO
Smaakvolle drinkwijn met karakter, een kruidige afdronk 

en mooie tannines.
Deze rode wijn heeft een heldere baksteenrode kleur. 
De neus is krachtig en in eerste aanzet zeer fruitig. 
De geur opent zich vrij snel met verrassende kruidige 
tonen en in de achtergrond zoetere tinten van 
peperkoek en zoethout. De smaak is karaktervol en 
pittig, met een mooie harmonieuze tanninestructuur 
en een zeer smaakvolle, lange afdronk.

Regio:  Marche
Druif:  Montepulciano & Sangiovese

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwbiobrpi01i

Rosso Piceno Superiore BIO
Smaakvolle en elegante rode wijn met een fruitig karakter en zwoele houttoets.
De wijn heeft een volle robijnrode kleur met een granaatkleurige reflectie. Het 

geraffineerde en complexe aroma geeft een zoetere zweem van confituur, chocolade 
en zoethout. De smaak is zacht en vlezig met een zeer elegante afdronk en prettige 

taninnes.

Regio:  Marche
Druif:  Montepulciano & Sangiovese

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criwbiobrps01i
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Leo Ripano Offiida Rosso
Genereuze en grootse wijn met een intense beleving van 
complexe geuren en smaak.
De kleur is geconcentreerd robijnrood met granaatrode 
reflecties, die meteen ook prachtige tranen vormen. 

Het boeket is intens fruitig met rode bessen en 
zoete kruiden. Bij het verder openen geeft de wijn 
warme geuren van chocolade en vanille. In de 
mond krijgen we meteen dezelfde intensiteit en 
zwoel karakter. De smaak is een perfect samenspel 
tussen de volle smaak, mooie zuurtegraad en 
lekkere taninnes afkomstig van de houtlagering.

Regio:  Marche
Druif:  Montepulciano & Cabernet Sauvignon

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criw508boro01i

Diavolo e Vento Rosso 
Robijn rode blend van Montepulciano en 

Cabernet Sauvignon, beide druiven die voor 
veel power en intensiteit bezorgen. Rijkelijk 
in de neus bosbes en braambes en wat kers 
van de Cabernet. Rijpe kruiden, chocolade 

en gerookte toetsen van de houtlagering 
zorgen voor complexiteit en een lange 

afdronk.

Regio:  Marche
Druif:  Montepulciano & Cabernet Sauvignon

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criw508mbro01i

Castellano Rosso Piceno 
Superiore
Een volle rode wijn met een verfijnd en persistent 

karakter.  De briljante robijnrode kleur met 
granaatkleurige rand trekt meteen al je 
aandacht naar het glas. In de aanzet is de 
neus meteen aangenaam fruitig, met pruim, 
zwarte bes en zure kersen in het boeket. Ook 
de mond is zeer genereus. De het fruitige 
karakter van de smaak wordt uitgebreid op 
een gebalanceerd manier met een zoetere 
zweem door het uitgekiende gebruik van 
eiken vaten. In de finale hebben we elegante, 
zijdezachte taninnes.

Regio:  Marche
Druif:  Montepulciano & Cabernet Sauvignon

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criw508brps01i

Lajella Offiida Passerina
Smaakvolle fruitige wijn met heerlijk verse 
bloemen in het uitgesproken aroma.
Een wijn met een lichte, strogele kleur. De 

uitgesproken geur is er één met vooral veel wit 
fruit en groene appel. De geur van bloemen 
als accacia en brem geeft de wijn een zeer 
aantrekkelijk, verfrissende geur. De smaak 
is verfrissend door de fruitige impressies en 
aangename zuren, met een lange, elegante 
afdronk.

Regio:  Marche
Druif:   100% Passerina

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criw508bopa01i

Mercantino Offiida 
Pecorino

Smaakvolle fruitige wijn met heerlijk verse 
bloemen in het uitgesproken aroma.  Een 

wijn met een lichte, strogele kleur. De 
uitgesproken geur is er één met vooral veel wit 

fruit en groene appel. De geur van bloemen 
als accacia en brem geeft de wijn een zeer 

aantrekkelijk, verfrissende geur. De smaak 
is verfrissend door de fruitige impressies en 
aangename zuren, met een lange, elegante 

afdronk.

Regio:  Marche
Druif:   100% Pecorino

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criw508bope01i

Condivio Offiida Pecorino
Een intense wijn met een zwoele houttoets en 
een hele mand vol met rijpe, zoete vruchten.

De kleur is blinkend goudgeel. De geur 
komt je onmiddellijk tegemoet met een 
heleboel rijp fruit, wat een aangename 
zoete zweem geeft aan het aroma. Zachte 
exotische toetsen worden afgewisseld 
met licht gebrande geuren met brioche 
en toast. De mond is zeer mooi in balans, 
met een zeer volle, complexe smaak, 
mooie zuren en de houttoets die perfect 
geïntegreerd is.

Regio:  Marche
Druif:   100% Pecorino

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: criw508bopc01i
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Umbria

Tender, Love and Care
Azienda agricola Zanchi werd gesticht in 1970, toen Licurgo 
Zanchi een oude boerderij kocht in de heuvels van Amelia, 
Umbrië. In de velden rondom de boerderij, dewelke al jaren 

verwaarloosd werden, vond Licurgo een paar rijen oude 
wijnstokken die hebben overleefd, net als enkele eeuwenoude 

olijfbomen.  Met veel geduld en toewijding kreeg hij de planten 
terug in productie en oogstte een excellente wijn en zeer 

smaakvolle olijfolie. Doorheen de jaren transformeerden zijn zoon 
Leonardo en diens vrouw Annamaria het sentimentele project tot 
een modern wijnbedrijf. Ze herstructureerden de wijnkelder en 
richtten de focus op lokale druivenvariëteiten, met enkel klonen 

uit de plaatselijke wijngaarden.  Het familiedomein is ondertussen 
in zijn derde generatie aanbeland, met Leonardo’s dochters Flores 

en Flaviana en schoonzoon Maria. Zij zetten de traditie van het 
pioniersbedrijf met veel passie verder.

Sciurio Amelia Rosso Riserva
Ambitieuze en stevig gestructureerde wijn met een 
superbe balans en complexe smaak.
Een wijn met een prachtige, diepe robijnrode 
kleur met een zeer genereus aroma. Het boeket is 
zeer intens en geeft geuren van zoete kruiden als 
kaneel, zoethout en peperkoek. Dit alles wordt fris 
gehouden met toetsen van verse zwarte en wilde 
bessen. Het pallet geeft vlezige tannines met een 
zeer lange afdronk die constant in evolutie blijft. 
Bij elke sip steeds weer iets nieuws te ontdekken! 
Een pareltje!

Regio:  Umbrië
Druif:  65% Sangiovese, 25% Canaiolo, 10% Merlot

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbadrr

Armané Amelia Rosso
Vlezige rode wijn met een heerlijk fruitig aroma en 
een volle, zachte smaak. Deze wijn met een mooie, 

robijnrode kleur heeft een zeer uitgesproken boeket 
in de neus. We hebben een heleboel rijp rood fruit 

in het aroma met een lichte kruidige toets van peper 
en paprika. De mond geeft alle componenten in zeer 

mooie proporties, met zachte tannines een lekkere 
houttoets onder de vorm van verse amandel.

Regio:  Umbrië
Druif:  85% Sangiovese, 15% Ciliegiolo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbadr

Carmìno Amelia Ciliegiolo
Carmino is een typische Ciliegiolo met een 
levendige, speelse jeugdigheid en een rijk 

fruitig karakter.
Een diepe robijnrode kleur met paarse 

reflecties weerspiegelt zijn jeugdig 
karakter. De speelse geur opent meteen 

met uitgesproken fruitige aroma’s van 
kersen, wilde blauwe bessen en confituur. 
De smaak is zelfverzekerd, knapperig en 
elegant. Hij heeft een elegante structuur, 
frisse tannines en een smaakvolle, lange 

finale.

Regio:  Umbrië
Druif:  100% Ciliegiolo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbadc
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Tomeo Amelia Rosato
Ambitieuze en stevig gestructureerde wijn met 
een superbe Eigenwijze rosé met een rijkelijk, 
fruitig en geconcentreerd boeket.  De wijn heeft 
een zeer aantrekkelijke zalmroze kleur. Deze 
atypische rosé heeft een eigenwijs, rijkelijk 
aroma van rijp rood fruit en bessen met een zeer 
florale ondertoon van bloemen en lentebloesem. 
De mond is speels, rond en pittig met een 
vlezige, fruitige afdronk.

Regio:  Umbrië
Druif:  80% Sangiovese, 20% Ciliegiolo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbads
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Vignavecchia Umbria 
Trebbiano
Grootse witte wijn met intense aroma’s en een 
stevige, maar toch nog elegante structuur.
De diepe goudgele kleur geeft meteen aan 
wat je van de wijn mag verwachten. Diepe en 
uitgesproken aroma’s van verschillende noten, 
vers rijp fruit die je van bij de eerste aanzet 
meteen verleiden. De smaak is zeer vol en 
perfect gebalanceerd met een zeer lange 
afdronk en een zeer lichte tanninetoets die 
een interessante dimensie geeft aan de wijn.

Regio: Umbrië
Druif:  100% Trebbiano Toscano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbuit

Arvore Amelia Grechetto
Een rijke en intens fruitig geurende wijn met een 
heerlijk verfrissende, minerale finale.

Deze heerlijk typische Grechetto heeft een 
aantrekkelijke strogele kleur met een groenige 
glinstering. Het is een knapperige, verfrissende 
wijn heeft een uitgesproken fruitig aroma. De 
smaak is delicaat, maar rijk en met een mooie 
lange afdronk. Hij eindigt met een zeer mooie en 
aantrekkelijke portie mineralen die de wijn heerlijk 
genietbaar maakt.

Regio: Umbrië
Druif:  100% Grechetto

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbadg

Majolo Bianco Umbria
Een karaktervolle, smeuïge wijn met een perfect 

gebalanceerde houttoets en kruidige afdronk.
De wijn heeft een goudgele kleur en een briljante 

uitstraling. Hij is fluweel en complex in de mond, 
met een alcoholtoets die ook in de neus een 

explosie aan aroma’s doet vrijkomen. De wijn 
heeft een zeer diepe concentratie van geur en 

smaak, waarbij de houtlagering zorgt voor zeer 
veel smaakvolle kruiden in de afdronk.

Regio: Umbrië
Druif:  100% Malvasia Toscana

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbuib

Pizzale Amelia Bianco
Een “straight to the point”-wijn met verfijnde 

fruitige aroma’s en een mooie gebalanceerde, 
speelse smaak.  Met zijn briljante strogele kleur 
en intense geuren is hij een plezier om te proeven 
van bij het begin. Zijn geur is intens fruitig met 
veel perzik en abrikoos, lichtjes exotisch en fijne 
groenige toetsen. In de mond heeft hij een zeer 
aangenaam gevoel, smeuïg met een prettige 
frisheid. De mooi gebalanceerde afdronk is 
knapperig en smaakvol.

Regio: Umbrië
Druif:  85% Trebbiano Toscano, 10% Malvasia 
Toscana, 5% Grechetto

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbadb

Lu Aleatico
Aleatico is één van die vele onbekende 

druiven die Italië rijk is. Deze blauwe druif 
heeft vanzichzelf een hoog suikergehalte. 

Ideaal dus om zoete wijnen te maken. 
Deze wijn doet een beetje denken aan 

Porto maar dan zonder de toegevoegde 
alcohol.

Regio: Umbrië
Druif:  Aleatico

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: zchbadl

Flavo Amelia Malvasia
Een aromatische, gebalanceerde wijn die 

gegarandeerd een aangename verfrissing is voor 
iedereen.  Hij heeft een aantrekkelijke, glinsterende 
goudgele kleur. De neus is zeer aromatisch met heel 
veel rijp wit fruit en een groot boeket lentebloemen. 

Ook in de mond is de wijn intens en rijk, met een 
aanhoudend pallet en een brede waaier aan prima 

gebalanceerde impressies. De textuur is harmonieus, 
fluweel en zeer aangename zuren die de wijn zeer 
drinkbaar houden. Absoluut een allemansvriend!

Regio: Umbrië
Druif:  100% Malvasia Toscana

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: zchbadm
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Semis Bianco
Zeer volle en stevige witte wijn, met een 
mooie houttoets.
De strogele kleur van de wijn heeft een 
fonkelende gouden rand. De neus is intens 
met toetsen van perzik en abrikoos, met 
honing en vanille en een finale met getoast 
brood.

Regio: Abruzzo 
Druif: Trebbiano, Falanghina, Pecorino

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrcdcb12

Wist je dat?
2 bevriende wijnmakers, 1 uit 
Amerika en 1 uit Italië, wilden 

samen een wijn maken.  De 
Amerikaan had wel een bezwaar. 

Hij kende niet zo veel van de 
Italiaanse druiven.  Met de in 

Amerika gekende Zinfandel druif, 
die identiek is aan Primitivo 

en de Montepulciano druif uit 
Italië gingen ze aan de slag.  Elke 
vriend kreeg 1 vat om zijn wijn in 
te brouwen, om deze uiteindelijk 

samen te voegen tot 1 wijn, Il 
Confronto (de ontmoeting).  

Het silhouet van de vrienden is ook 
te zien op de uitsparing van het 
etiket. Een unieke wijn met een 

verhaal.

Confronto Rosso
Complexe full-body wijn met een 
fluweelzachte afdronk.
De kleur is geconcentreerd en intens 
robijnrood. De neus is fruitig met 
uitgesproken geuren van pruim, zwarte bes en 
marascakers. Na wat walsen opent de wijn zich 
met laurier en tabak. De smaak is complex en 
geconcentreerd. De aanzet is zacht-pittig, met 
nadien een zeer zachte, maar lange afdronk.

Regio: Abruzzo 
Druif: 50% Montepulciano, 50% Primitivo di 
Manduria

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrconfrontorosso

In & Out 
Donker granaatrood , in de neus aroma’s van 

bosvruchten, zwarte truffel, lichte kruidige 
tonen en een vleugje bloemenweide. In 

de mond, zeer zachte en complexe, 
fluweelzachte tannines en een mooie 

structuur. Een zeer lange afdronk.

Regio: Abruzzo 
Druif: 100% Montepulciano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrinenout

Confronto Bianco
Unieke en complexe witte wijn met een groots 

karakter.
De wijn heeft een strogele kleur met 

groenige reflecties. De geur is fruitig met 
tonen van witte bloemen. In de mond 

proeven we vooral appel en banaan, 
met complexe aroma’s van kamille en 
moerbei. De afdronk is verfrissend en 

groots, met een lange afdronk.

Regio: Abruzzo
Druif: 50% Pinot Grigio & 50% Pecorino

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrfrconfb

Semis Rosso
Voor deze wijn werden de allerbeste 
Montepulciano-druiven gebruikt van het 
domein. Een klein perceel met 40jaar oude 
stokken levert super geconcentreerde druiven 
en dus ook wijnen vol smaak. Intense neus, 
krachtige smaken van zwart fruit, rijpe kruiden 
en een gebalanceerde houttoets. De tannines 
zijn mooi verweven en de afdronk lang.

Regio: Abruzzo 
Druif: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrsemisrosso
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Le Cave della Guardiuccia Brut
Stijlvolle schuimwijn met een zachte pareling en een 
romige afdronk. De wijn heeft een zeer fijne, aanhoudende 
pareling. De geur doet denken aan rijp wit fruit met een 
lichte exotische toets. De mond is heel zacht en romig, 
met getoaste amandel en broodkruim. De fijne parels 

zorgen voor een zeer verfrissende afdronk die lang blijft 
nazinderen.

Regio: Abruzzo
Druif: 80% Chardonnay & 20% Primitivo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrfrlc10b

Le Cave della Guardiuccia Rosé
Zeer zachte, elegante en smaakvolle rosé schuimwijn 

met een verfrissende geur van lentebloemen.
De kleur is aantrekkelijk roze met een briljante 
gouden rand. Het boeket geeft aroma’s van rode 
bessen en framboos, met een vleugje rozenbottel 
en verse rozen. De smaak is verfrissend mineraal, 
met aroma’s van amandel, koekjesdeeg en 
broodkruim. De afdronk is zeer gebalanceerd 

met een heel fijne prikkeling.

Regio: Abruzzo
Druif: 100% Pinot Nero

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrcaverose

Morus Montepulciano 
d’Abruzzo
Volle en elegante rode wijn, met een 

geconcentreerde smaak.
De kersenrode kleur is geconcentreerd 
en diep. De wijn is intens geurend met 
aroma’s van zwarte kersen, pruimen, 
cassis en een zachte pepertoets. In de 
mond komt er een zacht-zoete zweem 
van een korte houtlagering, wat de smaak 
aangenaam complex maakt. De afdronk is 
lang en pittig, maar wel in balans.

Regio: Abruzzo 
Druif: 100% Montepulciano d’Abruzzo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrmorusmon

Morus Pecorino Terre di Chieti
Goed gestructureerde, fruitige witte wijn met een ietwat 

apart, maar aangenaam karakter.
De mooie goudgele kleur geeft al meteen bij het 

uitschenken de concentratie van de wijn weer. In de 
neus vinden we uitgesproken tonen van groene thee 

en perzik. De smaak heeft een zeer mooie structuur, 
met een aangename balans van de verschillende 
smaken. De afdronk is fruitig met een heel licht 

bittertje in de finale.

Regio: Abruzzo
Druif: 100% Pecorino

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrmoruspec

Morus Passerina Terre di Chieti
Kruidige witte wijn met een geurig aroma van witte, zomerse 
bloemen.
De wijn heeft een strogele kleur met een mooie intensiteit. 
Het aroma is weelderig met een typische geur van 
witte bloemen. De complexe neus wordt opgefrist met 
citrusgeuren van limoen en bergamot. De smaak is een 
mooie combinatie van fruit en mediterrane kruiden.

Regio: Abruzzo
Druif: 100% Passerina

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrmoruspas

Morus Falanghina Terre di 
Chieti

Intense en uitgesproken droge witte wijn, 
met een elegante afdronk.

De kleur is vol goudgeel met een 
groenige reflectie. De geur is intens 

fruitig, lichtjes exotisch en een verfrissende 
toets van citrus. De smaak is complex en 
gebalanceerd met een afdronk waar een 

zachte hint van groene thee bovenkomt. De 
afdronk is lang en rond, met verfrissende 

zuren.

Regio: Abruzzo
Druif: 100% Falanghina

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cfrmorusfal
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Primitivo
Een typische intense Primitivo, maar met 

een zeer aangename droge en harmonieuze 
afdronk. In het glas toon de Primitivo meteen 
zijn kracht en concentratie. In de neus 

geeft de wijn een uitgesproken fruitige 
geur, met rijpe en overrijpe vruchten, 
compote en krachtige, zoete kruiden. 
De smaak is krachtig maar fluweelzacht 
met een afdronk die, hoewel zijn hoge 
alcoholgehalte, zeer mooi in balans en 
verfrissend is.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  100% Primitivo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masprimitivo

Nero di Troia
Een verrassende wijn met veel karakter en 
elegante, kruidige aroma’s.
Deze rode wijn heeft een intense kleur. In 
de neus toont hij meteen zijn volle en 
uitgebreid kruidige karakter. Een lichte 
houttoets maakt de geur compleet. De 
mond heeft een mooie structuur met 
een smakelijke balans in de aroma’s. De 
afdronk is fruitig met elegante tannines 
om af te sluiten.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  100% Nero di Troia

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masneroditroia

Aglianico
Een pittige, geconcentreerde en goed gestructureerde 
wijn met aangename tannines. De kleur is zeer 

geconcentreerd en typisch robijnrood. De neus 
is heel fruitig en uitgesproken, met aroma’s van 
zwarte bes, pruimen en zoete kruiden. In de 
mond is de wijn zeer intens, kruidig en warm. De 
wijn heeft een zeer mooie structuur en een prima 
balans tussen zijn tannines, zuren en rondheid.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  100% Aglianico

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masaglianico

Ganimede
Sappige en uiterst elegante, geconcentreerde 

wijn die perfect in balans is.
De geconcentreerde robijnrode kleur 

heeft door de oudering een mooie 
baksteenrode rand gekregen. De neus 
opent zich langzaam met aangename 

rijpe fruitige toetsen, bijgestaan 
door een lichte vanilletoon en zachte 
getoaste aroma’s. De mond is complex 

en goed gevuld, met een prachtige 
balans in de verschillende smaken. De 

afdronk is groots en doet je heerlijk lang 
nagenieten.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  Aglianico, Montepulciano & Syrah

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masganimede

De historiek van het oude Griekse Rijk...
Het wijnhuis Massimo Leone is een jong bedrijf, gesticht in 2007 door een dynamische entrepreneur uit Foggia, uit de wens om de 
link tussen historiek en omgeving van het traditionele wijnmaken te herstellen en te beschermen.
Massimo Leone is gelegen in het centrum van het dorp Tavoliere, waar ooit de stad Arpi Dauna was gelegen, een welvarende 
stad gesticht door Diomedes, koning van Aetolië. Arpi was een rijke en bloeiende stad in het tweede millennium voor Christus. 
Het was toen één van de belangrijkste steden van het Oude Griekenland. Alessio Leone haalde inspiratie uit de oude Griekse 
geschriften, en plantte lokale druiven langs de onuitwisbare voetstappen van het vergane Griekse rijk. Met de aanplant van Fiano, 
Falanghina, Aglianico en Nero di Troia eert Alessio de traditie van het wijnmaken en de historiek van zijn omgeving.
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Fiano
Een elegante witte wijn met fruitig aroma, volle smaak 
en kruidige afdronk.
De wijn heeft een strogele kleur. De geur is elegant, 
fris en uitgesproken. De smaak is mondvullend 
en complex met hints van geroosterde hazelnoot, 
rijpe amandelen en specerijen. De finale is rond en 
verfrissend met een mooie kruidige afdronk.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  100% Fiano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masfiano

Falanghina
Een elegante witte wijn met fruitig 
Een witte wijn met een aangenaam 
aroma en frisse, smaakvolle afdronk.
De wijn heeft in het glas een 
briljante strogele kleur. In de 
neus opent hij zich met fruitige 

aroma’s met een waaier aan 
witte bloemen en een lichte 
vanilletoets. De smaak is 
zacht en zwoel, smaakvol 
en persistent. Een finale met 
mooie zuren zorgt voor een 
aangename, gebalanceerde 
afdronk.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  100% Falanghina

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masfalanghina

Falanghina Brut
Een zeer verfijnde en geurige schuimwijn met een 
lekker droge afdronk.
Een wijn met een extreem fijne en overvloedige, 
persistente perlage die zeer lang aanhoudt. We 
hebben broodkruim in de neus, wat typisch is voor 
de Falanghina, en wat de harmonieuze elegantie 
van
zijn boeket benadrukt. De smaak is vol en fruitig, 
met een zweem witte bloemen en kamille. De 

afdronk is verfijnd, smaakvol en fris met een 
lange afdronk. Een elegante witte wijn met 
fruitig Een witte wijn met een aangenaam 

aroma en frisse, smaakvolle afdronk.
De wijn heeft in het glas een briljante strogele 
kleur. In de neus opent hij zich met fruitige 
aroma’s met een waaier aan witte bloemen 
en een lichte vanilletoets. De smaak is zacht 
en zwoel, smaakvol en persistent. Een finale 
met mooie zuren zorgt voor een aangename, 
gebalanceerde afdronk.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  100% Falanghina

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masfalanghinabrut
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Forme Bianco Puglia
Aangename fruitige drinkwijn met een heerlijk 
zomers, exotisch aroma.
Deze witte wijn heeft een lichte strogele 

kleur met een groenige schijn. De rijke, 
fruitige geur geeft vooral perzik en pruim, 
met een exotische toets van ananas en 
passievrucht. In de mond worden de 
fruitige aroma’s opgefleurd met witte 
bloemen en een frisse groenige toets. De 
afdronk is zacht en smaakvol.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  Falanghina & Fiano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masformebianco

Forme Rosato Puglia 
Zeer fruitige en aromatische roséwijn 

met een aangename ronde smaak en 
heerlijk verfrissende zuren. De kleur 
van deze rosé is zeer diep koraal. De 
aanvang is licht groenig, waarna hij 
zich volledig opent met een fruitige 
sensatie van aalbessen, kersen en 
ander rood fruit. De smaak is heel 
mondvullend met een zeer hoge 
drinkbaarheidsfactor. De afdronk is 
heel erg fruitig en gebalanceerd.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  100% Aglianico

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masformerosato

Forme Rosso Puglia
Een volle rode wijn met een rijp, fruitig karakter en een lange, 

smeuïge finale.
De diepe robijnrode kleur en gekleurde tranen geeft 

onmiddellijk de eerste hint welke geconcentreerde smaak 
je mag verwachten. De rijpe fruitige geur komt je meteen 

tegemoet in de vorm van zwarte bessengelei met een 
ondertoon van vers gemaaid gras en zomerse bloemen. 

Met de mooi gebalanceerde afdronk blijf je nog lang 
nagenieten van deze zonnige, fruitige smaaksensatie.

Regio:  Puglia (Foggia)
Druif:  100% Aglianico

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: masformerosso



29



30

Een historische wijnmakerij waar de Greco di Tufo werd geboren
Door de eeuwen heen werd de familie di Marzo een van de belangrijkste landeigenaren in de regio. In 1866 ontdekte Francesco di 
Marzo zwavel op zijn land. Met deze ontdekking begon de familie een grote mijnbouwactiviteit van natuurlijke zwavel, essentieel 
voor de landbouw. Vandaag de dag is de verwerkingsfabriek van Di Marzo nog steeds een referentie van de 19e-eeuwse industriële 
architectuur en wordt deze regelmatig bezocht door studenten architectuur. Met een wijnbouwtraditie die teruggaat tot de 
zestiende eeuw, werd Cantine di Marzo officieel geregistreerd als Azienda Agricola bij de Kamer van Koophandel in 1833, en is 
daarmee de oudste wijnmakerij in de regio Campanië, en een van de oudste in Zuid-Italië.

Fiano di Avellino
Een elegante wijn met een 
uitgesproken boeket van florale 
geuren en smaken.
Licht intens geelgroene kleur 
met duidelijke florale aroma’s 
aangevuld met delicaat fruit zoals 
peer, meloen en passievrucht. 
In de smaak frisse zuren, wat 
exotisch zoals passievrucht 
en noties van honing . Een 
wijn die zich zeer gemakkelijk 
laat drinken maar steeds 
zijn complexiteit toont in de 
afdronk.

Regio:  Campania
Druif:  100% Fiano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cdmfiano

Greco di Tufo
Een mooi gestructureerde wijn met een aromatisch boeket 

van rijp, licht exotisch fruit.
Een licht intense strogele kleur in de visuele fase. De geur 

is uitbundig maar fijn gestileerd: lemoen en lemoenzeste, 
pompelmoes, gele appel en meloen. En dit alles in een 

mineraal jasje afkomstig van de vulkanische bodem. 
De smaakfase heeft een mooie balans, is fris en rijkelijk 

tegelijk.

Regio:  Campania
Druif:  100% Greco

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cdmgreco

Wist je dat?
‘I think Fiano may well be Italy’s greatest native white grape’ Ian d’Agata. 

Zoals weinig andere witte druiven in Italië kan Fiano een breed gamma aan 
wijnen produceren gaande van frisse tot complexe wijnen & zoete tot wijnen 
met bewaarpotentieel. Deze oude druif kent wellicht zijn oorsprong in 
Campania, Lapo. De regio Campania staat bekend voor zijn unieke terroir van 
looiende landschappen en vulkanische bodem door de aanwezigheid van de 
gekende vulkaan Vesuvius.  Een ideaal klimaat voor kwalitatieve wijnbouw met 
warme zomers en een verkoelende maritieme factor. (*)

*Bibliografie: Wine Grapes, José Voillamoz ea // Native winegrapes of Italy, Ian d’Agata // 
Italian wine unplugged

Irpinia Aglianico
Volle, krachtige rode wijn met rijpe tannine en verfrissende 
aciditeit.

Intens robijnrode wijn met paarse rand. Ook de neus 
is intens met veel blauw fruit een Provençaalse 
kruidigheid, violet en wat tabak en gedroogde bladeren 
door de houtrijping. Zeer mondvullend met aangename 
aciditeit, rijpe tannine en een stevig body. De afdronk is 
medium lang, verfijnd en goed gestructureerd.

Regio:  Campania
Druif:  100% Aglianico

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cdmirpinia



31

Vigna Ortale
De romanticus onder de cru-wijnen van Di Marzo.

Complexe wijn met een zwoel boeket en uitgesproken 
mineraliteit.

Een medium intense strogeel tot goudgele kleur. De geur 
is uitbundig met rijpe gele appel, kweepeer, honing en 

florale accenten met een mooie mineraliteit afkomstig 
van de vulkanische bodem (zwavel). De smaakfase 
is harmonieus met medium hoge aciditeit perfect 

gecounterd door de mineraliteit en de ronde, zachte 
structuur.

Regio:  Campania
Druif:  100% Greco

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cdmortale

Colle Serrone
De bad guy of hooligan onder de cru-wijnen 

van Di Marzo.
Complexe wijn met een rijkelijk pallet en 

typische mineraliteit.
Een medium intense goudgele kleur. De 

geur is uitbundig met rijpe gele appel, 
peer, honing en rijpe groene kruiden met 
een mooie mineraliteit afkomstig van de 

vulkanische bodem (zwavel). De smaakfase 
is harmonieus met medium hoge aciditeit 

perfect gecounterd door de mineraliteit en de 
rijpe, zachte structuur.

Regio:  Campania
Druif:  100% Greco

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cdmserrone

Wist je dat?
Greco is één van de vele verwarrende benamingen voor een druif. 
De naam verwijst naar Griekenland wat niet altijd correct blijkt te 
zijn. Greco is ook een naam die veel te vaak gebruikt werd voor het 
benoemen van druiven die, zo blijkt vandaag, genetisch niets met 
elkaar te maken hebben. De naam werd zodanig populair dat het 
zelfs een trend werd om de naam te verwerken in elke druif die men 
ook maar moest benoemen. Greco gebruikt in de appellatie Greco di 
Tufo is daar één van en staat onafhankelijk in die groep van Greco-
druiven. Allicht heeft deze druif geen link met Griekenland en dus 
typisch Italiaans. Het maakt deze druif dan ook meteen één van de 
meest kwalitatieve autochtone witte druiven van Italië. 

Vigna Laure
De ideale schoonzoon onder de cru-
wijnen van Di Marzo.
Complexe wijn met een aromatisch 
boeket en uitgesproken mineraliteit.
Een licht intense strogele kleur in de 
visuele fase. De geur is uitbundig 
met rijpe gele appel, kweepeer en 
meloen. En dit alles in een mineraal 
jasje afkomstig van de vulkanische 
bodem. De smaakfase is harmonieus 
met hoge aciditeit maar perfect 
opgevangen door de mineraliteit en 
de ronde structuur.

Regio:  Campania
Druif:  100% Greco

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cdmlaure

Taurasi
Deze Taurasi, of Barolo uit het zuiden, is krachtig en vol. 
Een complexe wijn met een perfecte balans.

Intens robijnrode wijn. Ook de neus is intens met zwart 
en blauw fruit zoals pruim, blauwe en zwarte bes en 
rode kers. Veel rijpe Provençaalse kruiden maar ook 
zoethout, nootmuskaat en kruidnagel. De eerste 
evolutie heeft zich ook ingezet door zijn rijping op vat 
en fles. Aanvullend dus een aangename vlezigheid in 
combinatie met tabak en ceder van het hout. Rijkelijke 
wijn met veel body en structuur, jonge tannine en 
medium aciditeit geeft de wijn zeker potentieel om te 
bewaren Een lange afdronk die vraagt naar meer.

Regio:  Campania
Druif:  100% Aglianico

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cdmtaurasi



32

Capo Ferrato Cannonau Di 
Sardegna
Cannonau is de Sardijnse benaming voor Grenache 

de gekende Franse druif uit de Rhône. Echter 
ook Sardinië staat volgeplant met deze druif. 
Een medium intense robijnrode heldere 
kleur. Een mooie intensiteit in de neus van 
rijp rood fruit, wat bosaardbeien, violetjes en 
een ziltig karakter wat je doet denken aan het 
eiland Sardinië. De smaak is zacht met soepele 
tannines, zachte zuren en mooi gedoseerd fruit.
Een wijn die zich prima laat combineren met 
smaakvolle pastas of risottos met champignons. 
Heerlijk ook met fazant of ander licht vederwild 
of niet te complexe tomaten gerechten allerlei.

Regio: Sardinia
Druif: 100% Cannonau

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cascapo
12 x 37,5 cl - Ref: casferrato375

Praidis Vermentino Di Sardegna
Zomers, speels, verfrissend! Enkele van de woorden die 

deze wijn best omschrijven. Veel fris fruit met levendige 
zuren. Heerlijk in de zon of als smaakvolle apero. Een 

wijn met rijpe gele appel, florale toetsen en frisse groene 
kruiden. Ondersteunende zuren maar zacht en fijn. 

Gewoon lekkere wijn, prima in balans.

Regio: Sardinia 
Druif: 100% Vermentino

Beschikbaar in: 
6 x 75 cl - Ref.: caspriadis

12 x 37,5 cl - Ref: caspraidis375

Capo Ferrato 
Opgericht in 1959 door de Sardinian Land Reform Agency, ondersteund door de belangrijkste wijnmakers in het gebied, 
verzamelde de Cantina di Castiadas de druiven van alle Sarrabus. Het belangrijkste doel was de productie van kwaliteitswijnen, 
verkregen volgens de oude tradities van die wijnbouw die nog steeds zijn meest waardevolle product heeft in de beroemde 
Cannonau en die alleen in dit deel van Sardinië de subbenaming ‘Capo Ferrato’ heeft.

Capo Ferrato Rosato
Een medium intense roze wijn met heldere kleur 
gemaakt uit een blend van de druiven Cannonau en 

enkele andere blauwe druiven
Veel rijp rood fruit in de neus met een licht 
accent van snoepgoed. De smaak is zacht, 
verfrissend met fijne ondersteunende zuren.

Regio:  Sardinia
Druif:  Cannonau & uva Bacca Rossa

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cascaporosato
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Genis Monica Di Sardegna
Fruitige wijn met een intense kleur en intense smaak. 

Gemiddelde zuren, zachte en rijpe tannines en 
een aromatisch karakter. De Genis heeft geen 

houtlagering gehad maar geeft wel die impressie door 
zijn rokerig karakter.

Mondvullend, veel blauw fruit en een vlezig karakter 
met een impressie van tabak. Drinkt gemakkelijk 
door zijn gemiddelde zuren en zachte versmolten 

tannines.

Regio: Sardinia
Druif: 95% Monica & 5% Carignano

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: casgenis

Parolto Rosso
Een volle krachtige wijn.

Een intense kersrode kleur. Complex in de neus met 
zwart fruit, gedroogd rood fruit, rijpe kruiden, 

gerookt vlees en de ronde toets eigen aan de 
Merlot. In de smaak ook terug rijpe smaken 

met rijpe maar krachtige tannines en een 
ondersteunende tot hoge zuurtegraad maar alles 

mooi in balans. Een complexe rijkelijke wijn.

Regio: Sardinia
Druif: 70% Carignano & 20% Cannonau & 10% 

Merlot

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: casparolto

Sardegna
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Grillo Selection 
Terre Siciliane

Complexe, fruitige wijn met een aangenaam 
mineraal karakter.
De kleur is aantrekkelijk goudgeel met een 
groenige reflectie. De geur is verleidelijk 
en complex met een uitgesproken noot van 
Williams peer en witte perzik, ondersteund 
door florale tonen en citrus. De smaak is fris en 
aanhoudend met een prettige minerale finale.

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Grillo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100otgril075

Zibibbo Selection 
Terre Siciliane

Frisse en aromatische wijn met exotische 
toetsen en volle, lange afdronk

De wijn heeft een jeugdige groen-gele 
kleur. De neus is complex met uitgesproken 

fruitige aroma’s van rijp citrus en witte 
bloemen. De mond is eveneens aromatisch, 

met een gebalanceerd pallet gesteund op 
mooie zuren. De smaak is verfrissend, met 

een mooie evolutie van de aroma’s wanneer 
de wijn lucht krijgt en een lange, aangename 

afdronk.

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Zibibbo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100otzbb075

Nerello Mascalese Selection Sicilia
Grootse en elegante rode wijn met een typisch zuiderse 

complexiteit.
De mooie robijnrode kleur is geconcentreerd met 

nog jeugdige purperen reflecties. De geur is zeer 
expressief en complex met zomerse bloemen, 

intens kruidig, rijpe zwarte bessen en op de 
achtergrond een lichte balsamico toets. De 

smaak is mondvullend, zuiver en met een 
heel mooie structuur. De houtrijping werkt 

ondersteunend en laat het fruitige karakter nog 
volop boven komen..

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Nerello Mascalese

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100nermasc

Authenticiteit en innovatie hand in hand...
Ottoventi wil u met hun wijnen een zintuiglijke ervaring brengen in zowel smaak als geur, met een delicate maar toch intense 
bries. Een ervaring die enkel kan bereikt worden door het gebruik van druiven die met passie en knowhow worden verzorgd.
Een constante aandacht voor de hoogste kwaliteit is waar Ottoventi op focust bij het weerspiegelen van zowel het authentieke 
karakter als innovatie die elke wijnrank kan bieden.
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Nero d’Avola Terre Siciliane
Een volle, krachtige wijn met zuiders temperament en een zachte, lange afdronk.

De kleur van de wijn is zeer geconcentreerd robijnrood. De kruidige neus heeft een ietwat zoetere 
achtergrond van pruimen, drop en koffie bijgestaan door een brede waaier aan groene kruiden en 
een zacht-fruitige finale. De smaak is rijk met zachte, fluwelige tannines, een zeer krachtig boeket en 
verleidelijk karakter.

Regio:  Sicilië
Druif:  60% Nero d’Avola, 40% Syrah

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100nasy

Bianco Terre Siciliane
Expressieve en fruitige wijn met een mooi mineraal 

karakter.
Visueel is de wijn al aantrekkelijk door zijn briljante 

lichtgele kleur met groenige schijn. De neus is 
complex met een grote variatie aan tropisch fruit, 

pompelmoes, oranjebloesem en citroengras. De 
smaak is fris en lang met een interessante minerale 

noot.

Regio:  Sicilië
Druif:  50% Catarratto, 35% Grillo, 15% Zibibbo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100otcazi075
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Grillo .8 Terre Siciliane
Speelse, frisse en smaakvolle witte wijn met florale 
aroma’s.
De kleur is lichtgeel met een groenige rand. De 
neus is expressief met aroma’s van wit fruit en 
zomerse bloemen. In de mond is deze wijn heerlijk 
verfrissend, smaakvol en met een lange fruitige 
afdronk.

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Grillo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100pt8075

Iruka Nero d’Avola Tardiva
Iruka is een wijn waarvan de druiven relatief laat (oktober) 

worden geoogst om dan nog één maand te drogen op 
matten. Met deze licht verrozijnde druiven start de 

vinificatie. Op deze wijze krijgt men een zeer rijpe wijn 
met lage zuren, warme alcohol en een kleine hoeveelheid 

restsuikers. Paarsrood met gemiddeld tot hoge viscositeit. 
In de geur veel braambes, pruim, cassis en violet. Een 

aangename kruidigheid van zoethout, nootmuskaat & 
kruidnagel verrijkt het pallet. Een wijn die bijzonder goed 

geslaagd is in zijn opzet.

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Nero d’Avola

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100iruka

Nero d’Avola .20 
Terre Siciliane
Geconcentreerde en 
gebalanceerde warme, fruitige 
wijn.
De geconcentreerde kleur geeft 
al meteen een impressie van wat 
we in het glas kunnen ontdekken. 
De neus is fruitig met zwarte 
bes en aalbesconfituur. Toetsen 
van vanille, tabak, rabarber en 
salie geven een extra dimensie 
aan de wijn. De smaak is rijk 
en fruitig, smaakvol en heerlijk 
gebalanceerd.

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Nero d’Avola

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100.2

WOW Nero d’Avola 
Sicilia

Geconcentreerde wijn met een kersrode 
kleur. De neus is fruitig met zwarte bes, 
aalbesconfituur, gedroogde pruim en 
cassis. De smaak is vol, rijk en heerlijk 
gebalanceerd. Deze wijn kreeg geen 
houtlagering dus op zijn fruit gemaakt.

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Nero d’Avola

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ottwow
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Level 8.20 Spumante Methodo Classico Pas Dosé 
Een elegante, grootse en stijlvolle schuimwijn met een droge en aromatische smaak.
De kleur is briljant strogeel met een zeer fijne pareling. De neus biedt een zeer breed pallet aan intense aroma’s met 
florale toetsen die de speelsheid van de wijn benadrukken. De wijn geeft geuren vrij van vers brood, boter, gemaaide 
tarwe en een zachte tertiaire evolutie. De smaak is gebalanceerd met een zachte, romige bubbel, ondersteund door 
een mooie aciditeit en een lange finale.

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Chardonnay

Scibà Sicilia Passito
Zachte zoete en fruitige wijn met een aangename frisse afdronk.
De goudgele kleur toont meteen de concentratie van de wijn. De geur is expressief met zeer veel rijpe,

zoete vruchten, zoals abrikoos, pruimen en meloen. Een lichte kruidige toets van peperkoek geeft het
fruitige karakter een extra dimensie. De smaak is zwoel en aangenaam zoet met een zeer verfrissende
zuurtegraad die de wijn heerlijk drinkbaar maakt.

Regio:  Sicilië
Druif:  100% Zibibbo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ott100sci

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - 
Ref.: ott101lvl075
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Prosecco Doc Spumante Brut Gold
Bottega Gold is een mousserende wijn, Prosecco (Doc) Brut, verkregen door de witte vinificatie van de Glera 
druiven, geteeld in de Valdobbiadene heuvels. Dit gebied ligt dicht bij de Venetiaanse Voor-Alpen, waar 
het perfecte klimaat heerst voor deze inheemse druivensoort. De wijngaarden liggen op een heuvelachtig 
gebied met niet alleen een landschap van grote waarde, maar ook een lange wijntraditie. Deze druiven zijn 
met de hand geplukt en zacht geperst in de wijnmakerij. De verkregen most wordt bewaard in roestvrijstalen 
containers bij lage temperatuur om zijn frisheid te behouden. Dan volgt de fermentatie in een drukvat 
gedurende bijna 40 dagen, bij een gecontroleerde temperatuur van 14-15 ° C, met de toevoeging van 
geselecteerde gisten (Charmat methode). De gouden fles beschermt de wijn van enige bron van licht, waardoor 
het aroma en versheid beter en langer bewaard blijft.

Bottega draagt kwaliteit hoog in het vaandel.  Daarom wordt er pas gebotteld bij een bestelling en staat de 
Gold Prosecco nooit gebotteld in voorraad.

Regio: 
Valdobbiadene - Veneto
Druif: Glera

20 cl 75 cl 1,5 l 3 l

24 x 20 cl  6 x 75 cl  4 x 1.5 l  1 x 3 l
Ref.: botv23083020  Ref.: botv23083075    Ref.: botv23083150a01 Ref.: botv23083300n

Pinot Nero Spumante 
Brut Rose Gold
Deze druiven zijn met de hand geplukt 
en gevinifieerd bij een gecontroleerde 
temperatuur. De schil wordt samen 
bewaard bij de most voor 24 uur. 
Most en schil worden vervolgens 
via een zachte persing gescheiden. 
De fermentatie gebeurt bij een 
gecontroleerde temperatuur van 
18 ° C.  Het jaar volgend op de 
oogst volgt, gaat de wijn door het 
mouseringsproces. De tweede 
fermentatie in stalen containers vindt 
plaats volgens de Italiaanse Charmat 
methode bij een gecontroleerde 
temperatuur van 14 ° C en duurt 
60-90 dagen. Het resultaat is een 
perzikkleurige spumante met fijne 
en blijvende perlage en een bouquet 
van bloemen, bessen en wilde 
aardbeien.

Regio: Oltrepò Pavese - 
Lombardia
Druif: Pinot Nero

Beschikbaar in:

Pinot Nero Spumante Brut   
White Gold
Deze druiven zijn afkomstig van wijngaarden in 
de heuvels (100-300 meter boven de zeespiegel) en 
worden gekenmerkt door mariene sedimentaire 
gronden met fijne klei. De druiven worden 
handmatig geoogst in houten kisten. Dan volgt 
een witte vinificatie met onmiddellijke scheiding 
van de most en schil. De verkregen wijn gaat 
door het mousseringsproces dat plaatsvindt in 
een autoclaaf bij 14 ° C met geselecteerde gisten 
specifiek voor Pinot Noir. Deze werkwijze duurt 
tussen de 40 en de 60 dagen waarbij het product 
dagelijks wordt overgepompt in een ander vat. 
De wijn wordt vervolgens gestabiliseerd voor een 
week bij een temperatuur van -5 ° C en tenslotte 
gefilterd en gebotteld. Het resultaat is een 
briljante, fijne en zeer persistente perlage met een 
strogele kleur.  Het bouquet is delicaat, bloemrijk, 
met hints van wit fruit en gedroogd fruit.  De 
afdronk is droog, fluweelzacht, fris en 
aanhoudend.

Regio: Oltrepò Pavese - Lombardia
Druif: Pinot Nero

20 cl 75 cl75 cl 3 l

24 x 20 cl 6 x 75 cl 1 x 3 l
Ref.: botv23038020  Ref.: botv23038075   

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23074075

Veneto
Beschikbaar in:
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Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23004075

24 x 20 cl - Ref.: botv23004020 
12 x 37,5 cl - Ref.: botv23004037

4 x 1,5 l - Ref.: botv23004150
1 x 3 l - Ref.: botv23004300

Prosecco Doc Spumante Brut 
Il Vino dei Poeti Prosecco
Vino dei Poeti is een prestigieuze naam die de manier waarop dichters, kunstenaars en kunstliefhebbers hun 
glas heffen op de vreugde van het leven terwijl ze genieten van deze lichte, geurige en Italiaanse mousserende 
wijn oproept.

De druiven worden meestal met de hand geplukt van medio september in wijngaarden met het sylvoz 
snoeisysteem, dat typisch is voor deze zone. De druiven worden geperst en daarna wit gevinifieerd, waarbij 
de most wordt gescheiden van de schil. Het verkregen sap wordt in speciale stalen containers bewaard en 
gefermenteerd door de toevoeging van geselecteerde gisten. De tweede fermentatie begint dan volgens de 
Charmat werkwijze bij een gecontroleerde temperatuur van 14 ° C om de typische geur van de oorspronkelijke 
druiven te behouden. Dit hele proces duurt bijna 40 dagen. Gedurende deze periode laat de wijn kooldioxide 
los waardoor hij op natuurlijke wijze sprankelend wordt. De wijn wordt dan koud gestabiliseerd, gefilterd en 
gebotteld.

Regio: Trevisio - Veneto                
Druif: Glera

Diamond Pinot Nero Spumante 
Brut
Bottega Diamond is een sprankelende Pinot Noir 
geproduceerd volgens de authentieke Charmat-methode. 
De kostbare fles is verfraaid met een reeks kleine briljanten 
die de naam Bottega en het merk Cantina dei Poeti 
vertegenwoordigen. Deze spumante heeft een heldere, 
karakteristieke, lichte geur van broodkorst, delicaat, 
aangenaam en elegant. De smaak is droog, alcoholisch, 
fluweelachtig, harmonieus, smakelijk, met een aanhoudende 
nasmaak en hints van vers geel fruit en kruiden.

Regio: Lombardia                
Druif: Pinot Nero

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23045075a

Prosecco Rive
De term “Rive” geeft de wijngaarden aan die zich bevinden in 
kleine steden of gehuchten op steile terreinen, gewijd aan 
het kweken van druiven van hoge kwaliteit. Hier worden 
wijnstokken volledig beheerd door handmatig werk, omdat 
hun hellingen alle bewerkingen behoorlijk moeilijk maken. 
Il Vino dei Poeti Valdobbiadene DOCG Rive di Guia is een 
Prosecco Superiore.
“Rive” di Guia is de authentieke uitdrukking van een 
gebied waar klimaat en morfologische omstandigheden 
ideaal zijn voor de druiven om hun volledige rijping te 
bereiken.
Een glitterlabel siert deze fles, maakt hem eleganter en 
doet de kwaliteit alle eer aan.
             

Druif: 100% Glera

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23088075
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Fundum Prosseco
Fundum Bottega is een 
Prosecco Frizzante DOC «Sur 
lie», gemaakt volgens de 
traditionele methode van 
hervergisting in de fles, 
die een “bodem” heeft, 
d.w.z. een natuurlijke 
afzetting van droesem. 
Geproduceerd in Treviso 
sinds het einde van de 
19e eeuw, belichaamt 
deze Prosecco traditie, 
want het was de wijn 
voor gewone consumptie 
tijdens de maaltijden van 
boerenfamilies. Met een 
troebele uitstraling wordt 

het gekenmerkt door een 
laag sulfietgehalte en een 
droge smaak vanwege het zeer 
beperkte suikergehalte. De 
kroonkurk, een kenmerkende 
eigenschap van deze fles, 
verleent het beste behoud 
en lange levensduur aan 
deze categorie wijnen, 
die de meest originele en 
traditionele versie van Prosecco 
vertegenwoordigen.

Regio: Colli Euganei - Veneto 
  

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23400075
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Moscato Spumante Dolce 
Petalo Il Vino dell’ Amore Moscato

Dit is een mousserende wijn gemaakt van Moscato druiven geteeld op de Colli Euganei, een gebied in Centraal-
Veneto met een beroemde wijnbouw traditie. Het gebied is eveneens gekend voor zijn rozenteelt. Als deze rozen in 
bloei staan, wordt hun subtiele parfum op de nabijgelegen wijngaarden overgedragen door bijen. Daarom is één 
van de kenmerken van deze wijn de onmiskenbare hint van rozen. Na de oogst ondergaan de druiven een zachte 
persing en vervolgens een koude maceratie tot ongeveer 5 ° C gedurende 12 uur. De most wordt gescheiden 
van de schil door middel van lichte druk en bewaard bij lage temperaturen om fermentatie te voorkomen. Het 
mousseringsproces start na de toevoeging van geselecteerde gisten, rechtstreeks aan de most. De resulterende 
wijn heeft het frisse en geurige karakter van de oorspronkelijke druiven, een laag alcoholgehalte en een 
aangenaam zoete smaak.

Regio: Colli Euganei - Veneto  
Druif: Moscato

Rosé Spumante Brut Il Vino dei 
Poeti

Dit is een mousserende wijn die persoonlijkheid, frisheid 
en levendigheid combineert, een delicate 
en fascinerende roze kleur en een intens 

en aanhoudend boeket dat typerend is 
voor de druiven uit deze regio, waaronder 

de provincies Treviso en Venetië. Deze 
rosé heeft een aroma van appel en bessen, 

voornamelijk frambozen en krenten. Zacht, 
fris en levendig met intense fruitige toetsen 

en een aangename, aanhoudende nasmaak.
Een deel van de opbrengst van de verkoop 

van dit product wordt gedoneerd aan 
de vereniging BHI (Breast Health 

International).

Regio: Veneto
Druif: Pinot Nero e Raboso

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23028075

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23003075
24 x 20 cl - Ref.: botv23003020
  

Spumante Brut 
Millesimato
Deze druiven die iets vroeger geoogst worden, zijn 
gekenmerkt door een geel-groen, ronde druif die 
een zacht scherpe en geurige smaak heeft. Deze 
variëteit wordt gevinifieerd bij een lage temperatuur 
waardoor een geurige wijn geproduceerd wordt, 
die mousserend wordt na de tweede fermentatie 

in stalen containers met de Charmat methode. 
De smaak is droog, niet erg alcoholisch, geurig, 
fris, evenwichtig met intense hints van fruit. 

Regio: Colli Euganei - Veneto

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23050075

Millesimato Stefano Bottega
Deze Brut Millesimato is een spumante 

bekomen van de druiven Glera, Chardonnay 
en Pinot Noir, van één jaargang en volgens de 

metodo martinotti. Het resultaat is een 
aromatische wijn met aangename sprankel. 

Voornamelijk fruitige stijl met een floraal 
karakter. Met zijn 12gr/L restsuiker heeft deze 

spumante een duidelijk fruitig karakter.

Région: Colli Euganei - Veneto

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: botv23049075
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Gianduia Liquore
Gianduia chocoladelikeur is een romige 
en aangenaam zoete likeur. Het wordt 

gekenmerkt door een matig alcoholgehalte, 
fluweelzacht in de mond, en heeft een 
prachtig Gianduia chocoladearoma. 

Het is de enige chocolade likeur op 
de markt met grappa uit Veneto in 
combinatie met de bekende Italiaanse 
hazelnootcrème.

Regio: Veneto
Alcohol: 17%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12077050

12 x 20 cl - Ref.: bote12077020
op aanvraag: 3 cl 

Caramel 
Liquore

Gekenmerkt door een 
mild alcoholgehalte, 

waardoor het zacht 
aanvoelt in de 
mond, en met een 
onmiskenbare 
karamelsmaak. 
Grappa voltooit de 
aantrekkingskracht 
van deze drank.

Regio: Veneto
Alcohol: 17%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12098050

Pisstacchio Liquore
Crema di Pistacchio is een romige likeur, 

aangenaam zoet en met een matig 
alcoholgehalte, gekenmerkt door een intens 

aroma van pistache.

Regio: Veneto
Alcohol: 17%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12099050

Bocca di Rosa
Gekenmerkt door een 

onmiskenbare geur van rozen 
bloemblaadjes en zoete en 

aromatische smaak die het 
gehemelte bevredigt. De 

smaak van rozenblaadjes doet 
denken aan de likeuren uit 

de vorige eeuw.

Regio: Veneto
Alcohol: 30%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12035050

Limoncino Limoncello
Limoncino likeur van Bottega wordt 
exclusief geproduceerd met citroenen 
uit Sicilië. Deze citroenen worden 
gekenmerkt door de aromatische 
intensiteit. Eenmaal verzameld, worden 
ze geschild met de hand. De schil van 
de citroenen wordt dan toegevoegd 
aan alcohol en grappa. Het resultaat 
is een zoete likeur, geurig en 
aromatisch.

Regio: Conegliano - Veneto
Alcohol: 30%

Beschikbaar in:
6 x 1 l - Ref.: bote12025100
6 x 50 cl - Ref.: bote12025050
12 x 20 cl - Ref.: bote12025020
op aanvraag: 3 cl 
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Raspberry Liquore
Raspberry Liquore is een 

framboos, witte chocolade en 
grappa-gebaseerde romige 

drank.
Het wordt gekenmerkt door 

een matig alcoholgehalte 
dat zacht in de mond is. 

De toevoegde smaak 
van frambozen geeft 

een zeer aangename 
smaaksensatie.

Regio: Veneto

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12096050

Nero Liquore
Gekenmerkt door een matig 

alcoholgehalte en een 
allesomvattende smaak 

van chocolade. Het 
doordringende parfum 

prikkelt de neus, de 
zachtheid bevredigt het 

gehemelte. De toevoeging 
van grappa verbetert de 

persoonlijkheid van deze 
romige likeur.

Regio: Veneto

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12047050

Fior di Latte Liquore
Witte chocolade likeur Fior di Latte is een romige 
en aangenaam zoete likeur.
Het wordt gekenmerkt door een matig 

alcoholgehalte, fluweelzacht in de mond, en 
heeft een prachtig melk en chocoladearoma. De 
grappa uit Veneto maakt deze likeur af.

Regio: Veneto

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12093050n
12 x 20 cl - Ref.: bote12093020
op aanvraag: 3 cl 

Latte Macchiato 
Liquore

De Latte Macchiato likeur is een romige 
drank, gekenmerkt door de smaak van 

melk en koffie.
Het zachte alcoholgehalte geeft het 

een fluweelzachte afwerking. 

Regio: Veneto

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12081050
12 x 20 cl - Ref.: bote12081020

op aanvraag: 3 cl 
Limoncino 
Crema 
Liquore

Deze zachte likeur 
is het resultaat van 
een huwelijk van 
verse Siciliaanse 
citroenen en 
de zachtheid 
van room. De 
toevoeging van 
grappa verrijkt de 
smaak.

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12049050

op aanvraag: 3 cl - 20 cl

Confezione Mignonettes Liquori
Assortiment van 6 mini flesjes van 30 ml: Nero, Gianduia, Pistacchio, Fior 

di Latte en Limoncino Crema.

Beschikbaar in:
20 x (6 x 30 ml) - Ref.: bote15207
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Cannella Liquore
De hele bessen van Ceylon-kaneel, zijn 

kostbaar en rijk aan geurende bestanddelen, 
en doordrenkt met water en alcohol. 
De kwaliteit van deze grondstof en 

het langzame natuurlijke proces van 
extractie van de aromatische stoffen 

maakt het mogelijk om een intense en 
geconcentreerde kaneel te produceren 

die vervolgens slim wordt gekliefd 
met de beste grappa, alcohol, water en 

suiker. Zo wordt een likeur verkregen 
uit de unieke en onmiskenbare 

persoonlijkheid.

Regio: Veneto
Alcohol: 28%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12024050

Pesca Liquore
De intense kleur van deze 

perzik likeur herinnert aan 
zomerse landschappen.  Aan 
het natuurlijke sap van gele 

perzik werd grappa en 
alcohol toegevoegd als 

basis voor deze heerlijke 
likeur.

Regio: Veneto
Alcohol: 28%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12027050

Mela Liquore
Ook deze appel likeur werd gemaakt op basis 

van natuurlijk appelsap, met toevoeging van 
grappa en alcohol. Het resultaat is een uiterst 
frisse en zomerse likeur.

Regio: Veneto
Alcohol: 28%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12029050

Ananas 
Liquore
Natuurlijke 

ananassap is de 
basis van deze 

zeer jeugdige en 
frisse likeur.  

Regio: Veneto
Alcohol: 28%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12026050

Melone 
Liquore
Deze meloen likeur 
werd gemaakt op 

basis van natuurlijk 
meloensap, 

vermengd met 
grappa en 
alcohol, wat 
een frisse 
en zomerse 
likeur 
oplevert. 

Regio: Veneto
Alcohol: 28%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: 

bote12031050

Ginger
 Liquore 

Likeur op basis van 
biologische gember.

Regio: Veneto
Alcohol: 20%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12058050
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Grappa Fraganza Prosecco Riserva
Deze elegante karaf bevat een grappa, gekenmerkt door een 

delicate en overtuigende smaak in het gehemelte.
De naam Prosecco doet denken aan de 

schuimwijn die over de hele wereld bekend 
is. De aromatische most die wordt verkregen 
uit de typische geelgroene druiven van 

de wijnstok Glera is gedistilleerd met 
stoom.

Regio: Veneto
Alcohol: 38%

Beschikbaar in:
3 x 70 cl - Ref.: bote10057070

Grappa Tardiva da 
Uve Passite
Grappa Tardiva is een product met 
een selectie gedroogde druivenpulp. 
Met een hoger alcoholgehalte heeft 
het dezelfde filosofie en hetzelfde 
gevoel als een dessertwijn.
De geselecteerde druiven, Amarone, 
worden voor de winter gedroogd. 
Hier verliezen de bessen dag na 
dag tot 50% van het gewicht en 
worden de suikers en aroma’s 
geconcentreerd. Een proces van 
lichte persing stelt Bottega in staat 
om zachte en sprankelende most 
te verkrijgen, die met stoom wordt 
gedistilleerd in kleine tanks. Dit 
distillaat rust meer dan 12 maanden 
in eiken vaten en roept de smaak 
van Passito-wijnen op. 

Regio: Veneto
Alcohol: 38%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote10011050

Bacûr Distilled Dry Gin
Bottega Gin Bacûr is een gin gedistilleerd 

van jeneverbes, limoenschil 
en salie. Bacur betekent 

koper, wat de fles van de gin 
representeert. De gin heeft in 
eerste instantie een sterke 
jenevergeur gevolgd door 
geuren van het distillaat. 

De gin is mooi in balans en 
heeft geen overheersende 

geparfumeerde smaak.

Regio: Veneto
Alcohol: 40%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote10065050n

Vodka 100%Distilled
Deze Italiaanse vodka van 100% pure granen en water uit de Alpen, 

werd 5 keer gedistilleerd om een zuivere smaak te bekomen. 
Origineel verpakt in een typische Italiaanse Chianti fles. 

Regio: Veneto
Alcohol: 38%

Beschikbaar in:
6 x 50 cl - Ref.: bote12100050

Vermouth Rosso & Bianco
 De Vermouth van Bottega, wordt gekenmerkt door een complex boeket met een elegante en verfijnde 
smaak. De flessen onderscheiden zich door een romantisch uiterlijk.

Regio: Veneto

Beschikbaar in:
Rosso - 6 x 75 cl - Ref.: bote17002075
Bianco - 6 x 75 cl - Ref.: bote17001075
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Grappa Prosecco Alexander
De single-variëteit grappa Alexander wordt gemaakt met de schil van druiven van één enkele variëteit. Deze Italiaanse 
druivensoort is gekozen om volledig te voldoen aan de smaakpapillen van distillaat kenners. Alexander is een naam die 
inmiddels een prestigieuze reputatie heeft ontwikkeld, zowel in Italië als daarbuiten.
De naam Prosecco doet denken aan de bekende schuimwijn. De aromatische droesem verkregen uit de typische 
geel-groene druiven van de wijnstok Glera wordt gedistilleerd naar de Sandro Bottega methode als de druiven nog 
fris en vineus zijn. De resulterende grappa wordt vervolgens verfijnd op roestvrijstalen containers gedurende 3 tot 6 
maanden, zodat de verschillende aroma’s zich vermengen.

Regio: Veneto
Alcohol: 38%

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: bote00042070
6 x 35 cl - Ref.: bote00042035n

Grappa Platinum Alexander
Deze grappa wordt gemaakt op basis van 

Amarone druiven. Amarone is de robuuste 
en uitstekende wijn van Valpolicella 

die minstens 2 jaar rijpt in eiken vaten. 
De wijn wordt gekenmerkt door zijn 

aanzienlijke structuur en rozijngeur. 
Deze grappa vertegenwoordigt precies 
de belangrijkste kenmerken van deze 

wijn. De distillatie wordt uitgevoerd in 
een stoomturbine en wordt gevolgd 

door een paar maanden raffinage in 
roestvrijstalen tanks.

Regio: Veneto
Alcohol: 48%

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: bote00058070a

Grappa Brunello di Montalcino 
Alexander

Brunello di Montalcino is een zeer prestigieuze wijn die de laatste 
jaren de trots is van de Italiaanse wijnproductie. Het wordt 

gekenmerkt door zijn ongeëvenaarde fruitige geur die bijdraagt aan 
het plezier van de smaak. De 
grappa behoudt de meeste 

kenmerken. Het wordt 
gedistilleerd in stoom en 

wordt gevolgd door een 
paar maanden rijping in 

roestvrijstalen containers.

Regio: Veneto
Alcohol: 38%

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: bote00020070
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Otello Rosé
Vanuit de oude Martinotti wijze voor het 
maken van mousserende wijn onstond deze 
levendige Rosé. Uitstekend boeket rozen, 
aardbeien en viooltjes, openhartige aan 

de smaakpapillen en gemarkeerd met 
zachtheid. Deze rosé lambrusco is 
uitstekend als aperitief, maar ook trouwe 
partner voor kazen, vleeswaren en 
visgerechten.  Deze is extra-droog, dus 
geen typische zoete lambrusco.

Regio: Emilia Romagna

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cecn-27

Otello Baci Secco 
Lambrusco Otello Secco heeft een rijke smaak en een sterke, aangename fris en fruitige smaak. Hij 
paart uitstekend bij hoofdgerechten van de typische lokale gerechten zoals gebraad, stoofschotels, en 
is uitstekend gezelschap voor salami. De hele sfeer van deze fonkelende lambrusco vinden we terug in 
passages van de muziek van Verdi: bruisend, levenslustig, geurig en vol van kleur als alleen het land 
van Parma kan oproepen. 

Regio: Emilia Romagna

Otello Baci Amabile
De zoete versie van de klassieke Lambrusco Otello. Kan als aperetief, bij desserts, maar ook bij 
sommige vleesgerechten geserveerd worden.  Otello Amabile is levendig, sprankelend, net als de aria’s 
van Verdi’s opera’s. Alleen op plaatsen die Giuseppe Verdi inspireerde kan zo’n wijn ontstaan ... 

Regio: Emilia Romagna
Alcohol: 8,5%

Ceci n’est pas un lambrusco
Wie lambrusco zegt, zegt Ceci.  Wie Ceci zegt, zegt lambrusco.  

Dit is niet zo maar een lambrusco, maar de maatstaf onder de Italiaanse lambrusco’s.  

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cecn-4

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cecn-42

Emilia-Rom
agna
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Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cecs-3

Otello NerodiLambrusco
Deze lambrusco wordt beschouwd als het “Cantine 
Ceci” meesterwerk. De druiven worden begin oktober 
geoogst en ondergaan 5-7 dagen koude maceratie van 
de schil. Deze methode garandeert een buitengewone 
violet-rode kleur en vol omhullend boeket van 
aardbeien, bramen en frambozen met uitgesproken 
houtachtige geuren. Door de restsuiker heeft de wijn 
gematigde tannines en kan deze goed gecombineerd 
worden met alle traditionele gerechten uit Parma, 
maar ook daarbuiten.

Verkijgbaar in standaard 75 cl, of in Ottellino flesjes 
van 37,5 cl voor het kleine plezier.  Of zoekt u echt 
origineel, ga dan voor de To You flessen.  Schrijf 
het niet op de muren.  Deze eyecatcher van Ceci 
is ofwel volledig beschilderd met krijtbordverf en 
voorzien van 2 krijtjes en een krijtwissertje. Of, voor 
de echte artiest, geleverd met glasverf en een waar 
schilderspalet. Laat uw verbeelding de vrije loop en 
pas uw boodschap telkens aan de gelegenheid aan.  
Met deze unieke fles kan u enkel scoren.

Regio: Emilia Romagna
Druif: Lambrusco

BBeschikbaar in:
Standaard:  
6 x 75 cl - Ref.: cecn-22 

Standaard Ottellino  

12 x 37,5 cl - Ref.: cecn-14 

To You (krijt):
6 x 75 cl - Ref.: cecs-1

To You Paint:
6 x 75 cl - Ref.: cecs-4

To You Lambrusco Maestri Emilia IGT Bianco
Na het enorme succes van de “To You” krijtfles, waaraan iedereen zijn eigen touch kan toevoegen, 
is er nu ook de nieuwe versie To You (A Te) Total White. Terwijl de eerste To You gewijd is aan 
nostalgische oude schoolborden, is deze versie gericht tot de liefhebbers van hedendaags design én 
de modere whiteboards. Aan de fles is een whiteboard marker en doekje bevestigd, waarmee je uiting 
kan geven aan je verbeelding, zo vaak je maar wilt. De inhoud is een Lambrusco Maestri, pure Emilia 

IGT, 11% vol. De druiven worden geoogst in het begin van oktober en de most wordt verkregen door 
een witte vinificatie met zachte druk. Het resultaat is een levendige wijn met een droge en fruitige 
afdronk en een delicaat en fris bouquet. Bijzonder geschikt voor een aperitief of lichte maaltijd.

Regio: Emilia Romagna
Druif: Lambrusco Maestri
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Desdemona
Elegante, minerale schuimwijn met florale aroma’s en fijne bubbel in 

een elegante fles. 
Bij het uitschenken valt meteen de fijne bubbel op. De aanzet in de 
neus is aromatisch, exotisch en floraal. Frisse en zachte afdronk 
met een aangename minerale smaak.

Regio: Emilia Romagna
Druif: Malvasia, Pinot Bianco, Riesling

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ceci-1

Tre di Terre Verdiane
Mooie expressieve aperitiefwijn met een frisse en fruitige afdronk.
Deze schuimwijn heeft een fijne en elegante bubbel. De aanzet is expressief en fruitig, licht de exotische kant op. 
In de smaak hebben we een mooie balans tussen een ronde smeuïgheid en een verfrissende afdronk. Aroma’s 
doen denken aan rozen en witte bloemen, perfect in balans moet zoet, exotisch fruit.

Regio: Emilia Romagna
Druif: Malvasia, Sauvignon Blanc, Pinot Noir

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ceca-8
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Bruno Lambrusco Spumante
Ter gelegenheid van Ceci’s tachtigste verjaardag, dook de huidige Ceci generatie het wijnkelderlogboek terug op waar Bruno 
Ceci in de jaren 60 al zijn bevindingen omtrent de productie van zijn lambrusco in noteerde. Vandaar kwam het idee om 

exact deze technieken te gebruiken voor een lambrusco ter ere van zijn bedenker.  Een oud recept in een nieuw jasje, 
met Bruno, als fervent motard op het etiket.

Het resultaat is een heldere, intens paarsrode lambrusco met noten van vers en zacht zoet rood fruit gevolgd 
door Marasca-kersen, aardbeien en frambozen. Hints van kleurrijke bloemen, met tonen van geranium en roos, 
en vooral van violet. De smaak is fris en warm, met een duidelijke toon van mineraliteit en een zeer aangename 
zuurgraad. Verrassend goed en uitgebalanceerd naar het gehemelte, met verbazingwekkende veelzijdigheid. In al 
zijn edelheid mogen we deze lambrusco ook een spumante noemen, in plaats van de gebruikelijke frizzante.  

Regio: Emilia Romagna
Druif: Lambrusco

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: ceco-2
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Wist je dat?
Náni, Italiaans voor “kabouter”, was de koosnaam van de 

oprichter van Cantine Ceci, Otello Ceci, omdat hij erg klein 
van gestalte was. Met deze elegante fles en kwaliteitsvolle 

spumante maakt de familie Ceci dan ook een mooi 
eerbetoon aan de stichter van het bedrijf. 

Náni Otello Brut
Is dit een supersize parfum fles of een elegante mousserende wijn?

Deze Chardonnay, geproduceerd met de medewerking van de oenoloog Nico Danesi, mondde uit tot een waar fashion 
statement. “Náni Otello” is een Chardonnay, Martinotti methode mousserende wijn, verpakt in een elegante fles die 
er op het eerste gezicht uit ziet als een designer-parfum. Bovendien is de fles ook beschikbaar in een sprookjesachtige 
geschenkverpakking van bloemblaadjes die openvallen als een lentebloem als je de gouden ring losmaakt.

De wijn heeft een intens aroma, fruitig, met geurige tonen van witte perzik, appel, citrus en een licht houtachtige finale. 
De smaak is intens, persistent, zijdeachtig, mineraal met juiste zuurtegraad, nasaal fruit en citrus. Dit maakt hem zeker 

ook ideaal als aperitief.

Regio: Emilia Romagna
Druif: Chardonnay

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: cecn-32
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Pietro Bordiga , un appassionato erborista
Bordiga is een historische distilleerderij opgericht in Cuneo, Piemonte, in 1888 door Pietro Bordiga.
Pietro is een gepassioneerd kruidkundige, een diepgewortelde liefhebber van met name Alpine-botanica en oosterse specerijen 
die zo populair waren in die tijd. Dankzij zijn botanische kennis, creëert Pietro een recept voor Vermouth di Torino dat 
onmiddellijk enorm wordt gewaardeerd in de stad. Pietro besluit zijn activiteit als producent van Vermouth te starten en opent 
zijn distilleerderij in Cuneo; met een onmiddellijk succes in verschillende streken in Italië.
Door de jaren heen groeit de Bordiga uit tot het referentiepunt van vermouth, maar ook van likeuren en sterke dranken. Dit vooral 
dankzij de echtheid en kwaliteit van hun product. 

Vermouth Extra Dry
De basis wijn voor deze vermouth werd geperst van 
de druiven Cortese & Moscato. Waarvan de laatste 

zijn typisch fruitig floraal accent meegeeft. Vanille, 
kamille, gekonfijte ananas, appelsienzeste, verse 
groene kruiden en rijpe gedroogde kruiden… je 
hebt het allemaal! Een droge maar pure expressie 
van vermouth.

Regio: Piemonte
Druif: Cortese, Moscato

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: borvermouthdry

Occitan Gin
Pure stijl, hoe een London Dry Gin moet zijn. Een 

granendistillaat als basis met fijne citrusaroma’s. 
De gebruikte aromaten zijn jeneverbes, cardemon, 

koriander en een distillaat van citroen- en 
appelsienzeste. Alles wordt lokaal geoogst en 

verwerkt door Bordiga zelf. Geschonken met tonic 
en botanicals zoals appelsienzeste, jeneverbes, 

ibiscus en eventueel wat blauwe bes.

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: borginoccitancl7

Vermouth Bianco
Denk aan een rijpe sappige peer, wat zeste van 

lemoen met munt, basilicum & vele lentebloesems 
en je hebt deze Vermouth Bianco helemaal. Deze 
versterkte muscaatwijn kent een fijne, wat zoete 

afdronk met in de finale bitters die ondersteunen 
en aanvullen. Genieten kan in zijn pure vorm of 

met tonic en een paar blokjes ijs!

Regio: Piemonte
Druif: Cortese, Moscato

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: borvermbianco75Vermouth Rosso

Een vermouth met echte Nebbiolo wijn 
uit de Langhe, Piemonte! Karaktervol dus! 

Fijn rood fruit, cocktailkers, menthol, 
kaneel en een pak provencaalse 
kruiden. Een zachte tanninestructuur 
mooi in balans met de alcohol, suikers 
en bitters. Perfect voor coktails of puur 
met wat ijs.

Regio: Piemonte
Druif: Nebbiolo

Beschikbaar in:
6 x 75 cl - Ref.: borvermrosso75

Amaretto
No more words: een geweldige 
Amaretto!!
En dit, in tegenstelling tot zijn 
gekende concurrent, zonder 
kunstmatige kleur- en smaakstoffen.

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: boramarcondizi70
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Aperitivo
Granaatappel lijkt wel het thema van deze 
Aperitivo. Zowel in kleur, geur en smaak vind 
je deze heerlijke vrucht terug. Daarnaast veel 
rood fruit zoals kriek, framboos & aardbei. 
En natuurlijk de kenmerkende balans tussen 
snoepgoed en de typische bitters. Heerlijke 
Aperitivo voor je favoriete Spritz of als basis voor 
menig andere cocktail.

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: boraperitivobor

Bitter Rosso
Een infusie van kruiden en stevige bitters 

tegenover roze pompelmoes, wat kriek en 
hibiscus kenmerken deze bitter. Voor de 

geoefende proever van kruidendistillaten is 
dit zeker toegankelijk in zijn pure vorm. Maar 
meestal als basis voor verschillende cocktails. 

Conclusie: fijn, zuiver en een breed smaakpallet!

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: borbitterrossoc

Premium Dry Gin
Bij het ruiken van deze gin waan je jezelf in de 

Alpen met frisse geuren van den, 
oregano en massa’s tijm. Niet 
verwonderlijk want het belangrijkste 
aromaat voor deze gin is op 2000m 
hoogte geoogste wilde tijm. Heerlijk 

om aan te snuffelen met een 
continue evolutie in het glas. 
Warme mondvullende stijl 
met frisse accenten van citrus, 
jeneverbes en venkel. Genieten 
kan in zijn pure vorm of met 
een fijne neutrale tonic.

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: borgindrycondiz

Premium Gin Smoke
Deze Gin met als basis een top granendistillaat is uniek 
in soort. De eerste Gin met gerookte jeneverbessen 

en dat eerder per ongeluk ontstaan. Na vele 
proefbatchen werd de uiteindelijke samenstelling 
gevonden en geperfectioneerd. Het resultaat? Een 

complexe Gin met geprononceerde aroma’s van 
hooi, wat bladerdek, tabak, anijs en natuurlijk de 

gerookte jeneverbes. Een medicinale/plantaardige 
stijl die eindigt in een lange elegante afdronk. 

Met tonic of zachte botanicals of gewoon puur 
genieten met wat ijs.

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: borginsmokecon

Premium Gin Rosa
Wat de naam doet vermoeden: een florale Gin met aroma’s van 

rozen, viooltjes, violet, wat blauwe bes en provencaalse kruiden. 
Een eigenzinnige, verrassende Gin perfect in balans en een 

loepzuivere, lange afdronk. Gebruik voor deze Gin geen al te 
aromatische botanicals maar zeste van citrus, jeneverbes 

en framboos gecombineerd met een neutrale tonic. 

Beschikbaar in:
6 x 70 cl - Ref.: borginrosacondi
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Tinture
Een absoluut uitzonderlijk product.
Een vakkundige mengeling van infusen en distillaten, waarbij de essentiële oliën en al hun parfums en smaken van de botanische plant 
het best tot uiting komen. Een vleugje absolute originaliteit en professionaliteit voor zeer divers gebruik bij de bereiding van cocktails 
en meer.  Verkrijgbaar in volgende parfums:

Cardamono
Tinctuur van kardemon.

Regio: Piemonte
Alcohol: 75% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintcardc

Lavanda
Tinctuur van lavendel.

Regio: Piemonte
Alcohol: 80% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintlavcl5

Liquirizia
Tinctuur van zoethout.

Regio: Piemonte
Alcohol: 75% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintliquic

Rafano 
Tinctuur van 

mierikswortel.

Regio: Piemonte
Alcohol: 75% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintrafcl

Cetriolo 
Tinctuur van komkommer.

Regio: Piemonte
Alcohol: 75% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintcetrc

Gelsomino 
Tinctuur van jasmijn.

Regio: Piemonte
Alcohol: 75% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintgelsc

Peperoncino
Tinctuur van chili pepers.

Regio: Piemonte
Alcohol: 80% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintpepcl5

Rosmarino
Tinctuur van rozemarijn.

Regio: Piemonte
Alcohol: 80% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintroscl

Macis
Tinctuur van nootmuscaat.

Regio: Piemonte
Alcohol: 73% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintnocec

Pepe Sichuan
Tinctuur van sichuan peper.

Regio: Piemonte
Alcohol: 70% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintpscic

Vaniglia
Tinctuur van vanille.

Regio: Piemonte
Alcohol: 75% 

Beschikbaar in:
6 x 5 cl - Ref.: borlcctintvanig
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