LINEAVINI® VINTALIA

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

In de Vintalia wijn zijn Handels GmbH & Co. KG Italiaanse
en Duitse experts van de wijn kunst bij elkaar komen. Met
Riunite & CIV en Cevico combineren belangrijke Italiaanse
wijn coöperaties hun jarenlange ervaring.
Onder het overkoepelende merk LineaVini® Vintalia worden
niet alleen extreem hoge kwaliteit mousserende wijnen
verkocht, maar ook hoogste kwaliteit Spumanti. Elk product
is de zeer gerespecteerde traditie van Italiaanse wijn regio.
Dus elke fles wordt zorgvuldig lokaal gevuld en vervolgens
geëxporteerd naar overige landen van Europa.

Extreem hoge kwaliteit
In aanvulling op de Blû® Prosecco is een van Nero® Lambrusco di Castelvetro DOC Grasparossa de meest
succesvolle producten van het bedrijf.

BLÛ PROSECCO FRIZZANTE PICCOLO 20CL
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

3,00

Italië

District

Noord Italië

Artikel

nrd-11628

Naam

Blû Prosecco Frizzante Piccolo 20cl

Wijnhuis

LineaVini® Vintalia

Soort

Mousserend Wit, 200ml

Druivensoort

Glera

Kleur

Helderwit

Smaaktype

Droog

Alcohol

10,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Deze Prosecco is een origineel! Gemaakt van de Glera druif, die rijpt alleen in het zonnige
Noord-Italië. En daar is deze ook gevinifieerd, gebotteld en onderworpen aan strenge
Italiaanse kwaliteitseisen.

Indruk

Mousserende wijn met een fijn floraal en licht fruitig aroma. De smaak zet fris en rond in
waarna de zachte mousse zorgt voor een ronde finale.

Past Bij

Geschikt als begeleider van voorgerechten en amuses.

Omschrijving

Prosecco wordt veelal als een feestelijk aperitief geschonken maar deze milddroge Prosecco is
ook heel geschikt als begeleider van voorgerechten en amuses. Prosecco is inmiddels
gebonden aan een herkomstbenaming. De beste hebben een eigen herkomstbenaming met
een DOCG status, de eredivisie van de Italiaanse wijnwereld. De wijngaarden liggen rond Asolo
in de heuvels van Montello in Noord-Italië. De term Frizzante geeft aan dat de wijn licht
mousserend is. Hierdoor smaakt de wijn wat zachter dan een zogenaamde Spumante, de
Italiaanse evenknie van de Franse Champagne-achtige wijnen.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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