TENUTA DE ANGELIS
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Het bedrijf, eigendom van de familie De Angelis, werd vijftig
jaar geleden van De Angelis Alighiero en Ciabattoni
Giovanna Cossignano, in een dorp opgericht.
De decennia die volgden waren jaren van intensieve werk en
beloningen, daardoor een wijnmakerij Cossignano en 50
hectare wijngaarden in de gemeenten van Offida, Castel di
Lama en Cossignano ontstaan.

Vader en zoon Fausti presteren met de Piceno
Superiore uitstekend.
Uit het zuiden van de Marken, bijna uit Abruzzo, komt de
Rosso Piceno Superiore van De Angelis, al jaren een
toonbeeld van betrouwbaarheid. Deze blend van
Sangiovese- en Montepulciano-druiven is nog altijd een
geduchte concurrent van vergelijkbare wijnen uit
bijvoorbeeld Toscane.

ROSSO PICENO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

9,80

Italië

District

De Marken

Artikel

nrd-1664.10

Naam

Rosso Piceno

Wijnhuis

Tenuta de Angelis

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Montepulciano d'Abruzzo, Sangiovese

Kleur

Rood

Smaaktype

Volle rode wijn

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

De Montepulciano en Sangiovese druiven rijpen na de gisting nog bijna 18 maanden op
eikenhouten fusten.

Indruk

Vanille in de neus, wat floraal, houttonen en nat kreupelhout. De neus is wel wat vluchtig.
Rond en redelijk tanninerijk op de tong. Zwarte bessen- en bramenfruit, vurig en iets stroef.
Best intens en wat alcoholisch. Een bittertje, chocolade en wat gestoofd. Een volle, stevige
wijn, ietsje boers en ongepolijst, maar goede kwaliteit.

Past Bij

Bij uitstek geschikt om te combineren met vol smakende schotels zoals pasta’s met kruidige
sauzen of gegrild vlees.

Omschrijving

Nu op dronk en indien gewenst tot zes à zeven jaar na de oogst te bewaren. De Rosso Piceno
Superiore van Tenuta de Angelis is een bijzondere Italiaanse rode wijn. Al tweemaal won de
wijn het Proefschrift Wijnconcours en steeds weer geeft de toonaangevende Italiaanse wijngids
Gambero Rosso de afgelopen jaren twee glaasjes (van de maximaal drie!) én vaak een ster
voor de zeer goede prijs-kwaliteit verhouding.

QR-Code

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