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Prosecco 

Prosecco Treviso DOC Settolo Extra Dry (biologisch) 
 
 
Prosecco Treviso DOC Settolo Extra Dry van Fratelli Collavo is een biologische Prosecco  
met zachte zuren en zuivere aroma's van perzik en peer 
 
 
 
 
 
 
 
Details 
 

• Smaakprofiel: Fris en fruitig 

• Land: Italië 

• Regio: Veneto 

• Producent: Fratelli Collavo 

• Filosofie: Bio-dynamisch 

• Appellatie: Prosecco Treviso DOC 

• Wijngaard: nabij Valdobbiadene 

• Type bodem: Klei en kalk 

• Druivenras: Bianchetta, Glera, Perera 

• Oogst: Handmatig 

• Jaargang2021 

• Vinificatie: Conform methode Charmat, waarbij 2e gisting 

plaatsvindt in roestvrijstalen tanks 

• Rijping: Circa 3-6 maanden sur lie 

• Kleur: Strogeel met groene reflecties 

• Geur: Groene appel, perzik en florale tonen van blauwe 

regen en acaciabloemen 

• Smaak: Feestelijk glas Prosecco, breed toegankelijk. 

Lichtvoetig, fruitig met een aangename zuurtegraad. 

• Lekker bij: Zeevruchten (sushi) en pasta met groenten 

• Serveertemperatuur6-8° Celsius 
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Rode wijn 

Caringole Rood La Croix Belle Syrah/Merlot 
 
 
 
Caringole Rouge is gemaakt van 65% Syrah, 20% Merlot en 15% Carignan, een zwoel en 
warm glas wijn met aroma's van zwart fruit en specerijen. 
 
 
 
 
 
 
Details 
 

• Smaakprofiel: Zacht en elegant 

• Land: Frankrijk 

• Regio: Languedoc 

• Producent: Domaine La Croix Belle 

• Filosofie: Biologisch (in conversie) 

• Appellatie: IGP Pays d'OC 

• Wijngaard: nabij Puissalicon 

• Type bodem: klei en kalksteen met een onderlaag van gravel, 

zand en kleine steentjes 

• Druivenras: Carignan, Merlot, Syrah 

• Oogst: Handmatig 

• Jaargang: 2020 

• Rijping: 6 maanden in Cuves INOX (roestvrijstaal) 

• Kleur: Diep robijnrood 

• Geur: Intense aroma’s van zwarte bessen en specerijen 

• Smaak: Rond, fluweelzacht met tonen van zwarte bessen en 

geplette olijven. Mooie, rijpe en warme afdronk van gekonfijt 

fruit. 

• Lekker bij: Zeer breed inzetbaar bij de borrel of bij gegrild 

rood vlees van de bbq 

• Serveertemperatuur: 16-18° Celsius 

• Persrecensie: De Grote Hamersma 
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Rode wijn 

Nero d'Avola Sicilia DOC - Tenuta Gorghi Tondi 
 
Nero d'Avola Sicilia DOC van Tenuta Gorghi Tondi is een frisse en sappige wijn met accent 
op het fruit en een fijne kruidigheid; ideale borrelwijn! 
 
 
 
 
 
 
 
Details 
 

• Land: Italië 

• Regio: Sicilië 

• Producent: Tenuta Gorghi Tondi 

• Filosofie: Biologisch 

• Appellatie: Terre Siciliane IGP 

• Wijngaard: nabij Tenuta Gorghi Tondi, midden in het 

natuurreservaat “Lago Preola en Gorghi Tondi” 

• Type bodem: klei en kalk 

• Druivenras: Nero d'Avola 

• Oogst: handmatig 

• Jaargang: 2020 

• Rijping: in roestvrijstalen vaten, gedurende 5 maanden; 

daarna 3 maanden rijping op fles 

• Kleur: paarsrood 

• Geur: frisse aroma’s van rode bosvruchten en specerijen 

• Smaak: fris en sappig smaakpalet met accent op het fruit; 

fijne kruidigheid in de afdronk 

• Lekker bij: antipasti, gegrild rood vlees en gerijpte kazen; 

ideaal als borrelwijn 

• Serveertemperatuur: 16-18° graden Celsius 

 
 

 

  

Terugkerend succes – fantastisch wijnhuis 
  

In het zuidwesten van Sicilië ligt Tenuta Gorghi Tondi. Een 
fascinerende plek met uitzicht op de Middellandse Zee. De 

wijngaarden wordt sinds 1998 officieel erkend door het Wereld 
Natuur Fonds (WWF). Naast dat het een pittoreske indruk 
achterlaat, is dit natuurreservaat van grote waarde voor de 

omliggende wijngaarden. Het is Tenuta Gorghi Tondi dan ook alles 
aan gelegen om in harmonie met respect voor de natuur de 

wijngaarden te bewerken. De wijnen kenmerken zich door hun 
zuivere en elegante stijl. 
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Rode wijn 

Merlot IGP Pays d'OC 
 
Fruitige Merlot uit de Languedoc met aroma's van zwarte bosvruchten en specerijen. Mooie 
structuur met zachte tannines. Lekker bij de borrel of bbq. 
 
 
 
 
 
 
Details 
 

• Smaakprofiel: Fris en fruitig 

• Land: Frankrijk 

• Regio: Languedoc 

• Producent: Domaine de Belle Mare 

• Filosofie: Lutte raisonée 

• Appellatie: IGP Pays d'OC 

• Wijngaard: Nabij Mèze, grenzend aan het Etang de 

Thau, het grootste en diepste binnenmeer langs de kust 

van Frankrijk. 

• Type bodem: Zand en klei 

• Druivenras: Merlot 

• Oogst: Machinaal 

• Jaargang: 2020 

• Rijping: Cuves INOX (roestvrijstaal), gedurende circa 6 

maanden 

• Kleur: Kersenrood 

• Geur: Aardbeien, zwarte bosvruchten, pruimen, 

specerijen 

• Smaak: Fruitig, mooie structuur met zachte tannines. 

• Lekker bij: Borrel en bbq 

• Serveer: temperatuur18-20° Celsius 
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Salento Rosso Ambasciatori 
 
Salento Rosso Ambasciatori van Sampietrana is een volle rode wijn uit Puglia gemaakt van 
Negroamaro en Malvasia Nera. Fluweelzachte wijn! 
 
 
 
 
 
 
Details 
 

• Smaakprofiel: Zacht en elegant 

• Land: Italië 

• Regio: Puglia 

• Producent: Sampietrana 

• Filosofie: Lutte raisonée 

• Appellatie: Salento IGT 

• Wijngaard: nabij San Pietro di Vernotico 

• Type bodem: Klei en kalk 

• Druivenras: Malvasia Nera, Negroamaro 

• Oogst: Tweede week van september 

• Jaargang: 2019 

• Rijping: In Cuves INOX (roestvrijstaal), gedurende circa 6 

maanden; daarna verdere rijping op fles 

• Kleur: Robijnrood met oranje reflexen 

• Geur: Aroma’s van zondoorstoofd fruit, zoals pruimen, rijpe 

bessen en bramen, specerijen 

• Smaak: Harmonieus en rond smaakpalet, zachte tannines, 

rijp fruit en aangename zuren, fijne kruidigheid in de 

afdronk 

• Lekker bij: gegrild rood vlees (bbq), antipasti, lichtgerijpte 

kazen 

• Serveertemperatuur18-20° Celsius 
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Witte wijn 

Chardonnay IGP Pays d'Oc 
 
Chardonnay van Domaine de Belle Mare: klassieke druif in een modern jasje: rond en zacht 
van smaak, licht crèmig, fruitige zuren, breed toegankelijk 
 
 
 
 
 
 
Details 
 

• Smaakprofiel: Zacht en elegant 

• Land: Frankrijk 

• Regio: Languedoc 

• Producent: Domaine de Belle Mare 

• Filosofie: Lutte raisonée 

• Appellatie : Vin de Pays d’Oc I.G.P. 

• Wijngaard: Perceel nabij Mèze en het Etang de Thau, het 

grootste en diepste binnenmeer van de Languedoc 

• Type bodem: Zand, leem en kalk 

• Druivenras: Chardonnay 

• Oogst: Machinaal 

• Jaargang: 2021 

• Rijping: Cuves inox (roestvrij staal), gedurende 3-6 

maanden 

• Kleur: Lichtgeel met gouden reflexen 

• Geur: Witte bloemen, wilde munt, honing en wit fruit, zoals 

perzik en peer 

• Smaak: Frisse aanhef, wit fruit, botertje, licht exotisch, 

rond, licht crèmig en aangename bitters 

• Lekker bij: Zeevruchten, gegrilde visgerechten, gevogelte, 

asperges, ronde kazen 

• Serveertemperatuur: 6-8° Celsius 
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Witte wijn 

Soave DOC Mito 
 
 
Soave Mito is een witte wijn uit de regio Verona van het wijnhuis Monte Tondo. De Grote 
Hamersma 2019: De beste Soave op dit prijsniveau (score 9-) 
 
 
 
 
 
Details 
 

• Smaakprofiel: Fris en fruitig 

• Land: Italië 

• Regio: Veneto 

• Producent: Monte Tondo 

• Filosofie: Lutte raisonée 

• Appellatie: Soave D.O.C. 

• Wijngaard: Wijngaard nabij Soave 

• Type bodem: Klei en kalk 

• Druivenras: Garganega 

• Oogst: Handmatig 

• Jaargang: 2020 

• Rijping: Cuves Inox (roestvrijstaal) gedurende 3-6 maanden, 

daarna rijping op fles 

• Kleur: Lichtgeel met groene reflecties 

• Geur: Decente neus van witte bloemen, citrus en grapefruit, 

perzik en peer 

• Smaak: Zeer sappige wijn met aangename frisse zuren, 

dorstlessend, aangenaam droog en mineraal, zachte bitters, 

breed toegankelijk 

• Lekker bij: Schaal- en schelpdieren, tonijn, wit vlees, 

salades 

• Serveertemperatuur: 8-10° graden Celsius 

• Persrecensie: De Grote Hamersma, Perswijn 

 

 


