CA' LA BIONDA

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

De Azienda Agricola Ca' La Bionda is gelegen in de
gemeente van Marano di Valpolicella , in het hart van het
historisch "klassieke" zone van de Valpolicella. De wijngaard
strekt zich uit over 29 hectare heuvel land op een hoogte die
varieert tussen de 150 en 300 meter boven de zeespiegel en
met een oostelijke blootstelling.
De wijnmakerij is onlangs gerenoveerd en geherstructureerd
en werd in 1902 opgericht door Pietro Castellani , die zowel
een gepassioneerde en toegewijde druif teler en wijnmaker
was.
Uitgesproken kruidige wijnen, mineraal en levendig,
geconcentreerd maar absoluut niet plomp.

Vierde generatie familie Castellani.
De familie Castellani, momenteel in zijn vierde generatie, gaat verder met dezelfde inzet en passie zoals Pietro meer
dan honderd jaar geleden is begonnen. Alle fasen van de wijnbereiding, de teelt van de hoogste kwaliteit druiven,
oogst, vinificatie, veroudering en marketing worden rechtstreeks door de familie uitgevoerd. Bijzondere aandacht en
zorg worden besteed aan het delicate proces van druif drogen of " appassimento " die essentieel is voor het maken
van Recioto en Amarone, in de regio de grootste en meest nobele wijnen .

VALPOLICELLA CLASSICO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

11,61

Italië

District

Veneto

Artikel

nrd-1661.11

Naam

Valpolicella Classico

Wijnhuis

Ca' La Bionda

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

80% Corvina e Corvinone, 20%
Rondinella

Kleur

Rood

Smaaktype

Levendig

Alcohol

12,5%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Indruk

De wijn opent met een neus van verse rode vruchten en bloemige noten die viooltjes
herinneren. Elegant en licht, deze wijn is alles over frisheid en makkelijk te drinken, een wijn
voor elke dag en in goed gezelschap.

Past Bij

Te combineren met een breed scala aan Italiaanse gerechten van pasta tot gebraden vlees.

Omschrijving

Valpolicella Classico 2011: de 'instapwijn' met vooral veel fruit en geen hout. De 2011 heeft
opvallend veel meer kleur en concentratie dan de 2010. Ondanks dat is het nog steeds een
levendige, verfrissende wijn die (mocht de zomer komen) best wat koeler gedronken kan
worden.

QR-Code

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