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Voorverkoop Italië
De mooiste wijnen uit Italië tegen zeer 
aantrekkelijke voorverkoopprijzen!

Dat de topwijnen uit Italië in trek zijn, bleek wel toen wij eerder dit 
jaar de wijnen van Tenuta San Guido, waaronder de vermaarde wijn 
Sassicaia, aanboden. Een stuk sneller dan verwacht verkochten 

de wijnen uit. Wat deze kanjers betreft is het nu wachten op het nieuwe 
oogstjaar 2016 dat begin volgend jaar uitkomt, maar nu al kunnen we van 
enkele andere topproducenten de mooiste wijnen uit hun kelders aanbieden. 
Van het noordelijk gelegen Friuli, tot diep in Toscane en zelfs tot in Sardinië 
selecteerden wij enkele van de meest boeiende wijnen van Italië. Een 
prachtig en divers aanbod!

Friuli-Venezia-Giulia - Vinaioli Jermann

Italië brengt naast enkele van ’s werelds beste rode, ook excellente witte wijnen voort. Het wijngebied Friuli-
Venezia-Giulia blinkt hier in uit. Dit gebied is begrensd door de Dolomieten, Slovenië en de Adriatische Zee. 
Eén van de topproducenten uit Friuli en een van de beroemdste makers van Italiaans wit is Silvio Jermann. 

Het familiedomein Jermann is gelegen in het uiterste noordoosten van Friuli, in de DOC Collio, een heuvelachtig 
gebied nabij de Sloveense grens, en dateert van 1881. De grond bevat hier veel kalk- en zandsteen. De wijnen 
uit dit gebied worden gekenmerkt door hun elegantie, zuiverheid, diepgang, rijkdom, structuur en mineraliteit.

1. 2016 W.... DREAMS.... - VENEZIA-GIULIA NORMAAL € 63,20 VOORVERKOOP €  49,50 
Where dreams have no end… is Jermann’s interpretatie van een grote chardonnay, met een vergisting en opvoeding op eiken-
houten vaten. De druiven zijn afkomstig van een prachtig kalkrijke grond. Een selectie van de mooiste druiven werd zacht ge-
perst en enkel het beste sap werd gebruikt. Krachtige, elegante wijn, met tonen van bloemen, geel en exotisch fruit, wat vanille, 
mooi harmonieus en met een lange intense afdronk.
Op dronk: tussen 2019 en 2026

2. 2016 VINTAGE TUNINA - VENEZIA-GIULIA NORMAAL € 63,20 VOORVERKOOP €  49,50 
Een zogenaamde ‘field blend’, waarbij verschillende druivensoorten (sauvignon blanc, chardonnay, ribolla gialla en malvasia) 
door elkaar staan aangeplant en gezamenlijk worden geoogst. Jermann oogst deze druiven laat en kiest voor rijpheid. Een 
unieke en zeer beroemde wijn, die geurt naar bloesem, honing, bloemen, exotisch fruit en kruiden. Geconcentreerd en intens. 
Prachtig!
Op dronk: tussen 2019 en 2024

3. 2016 CAPO MARTINO - VENEZIA-GIULIA NORMAAL € 72,00 VOORVERKOOP €  57,50 
Een even bijzondere als geweldige witte wijn. Capo Martino is de naam van de wijngaard, gelegen in het hart van Collio. De as-
semblage bestaat voornamelijk uit tocai friulano, aangevuld met ribolla gialla en malvasia. De vinificatie en opvoeding gebeuren 
op grote houten vaten van 750 liter. Schitterend intens met geuren van bloesem, honing, tropisch fruit en hazelnoot.
Op dronk: tussen 2019 en 2026

U kunt de wijnen uit de voorverkoop ook per losse fles bestellen. 
U betaalt hiervoor een meerprijs van € 1,25 op de voorverkoopprijs.
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Barolo & Barbaresco - Ceretto

De wijnen van Barolo en Barbaresco hebben voor liefhebbers iets magisch, iets ongrijpbaars. Een grote fles 
uit deze herkomstgebieden kan dan ook een onuitwisbare indruk achterlaten. In het hart van Piemonte, 
met zijn beeldschone heuvelachtige landschap vol prachtige wijndorpen, is de nebbiolodruif de grote 

ster. Nergens doet deze druif het zo goed als op de kalkrijke kleigronden op de heuvels van de rechteroever 
van de Tanaro-rivier. De nebbiolo is, net als de pinot noir in de Bourgogne, zeer gevoelig voor het terroir. Iedere 
wijngaard bezit dan ook zijn eigen expressie en nuances, waar zijn reputatie weer mee samenhangt. De nebbiolo 
staat bekend om zijn krachtige tanninen, die tijd vragen om zachter te worden. Perfecte rijpheid bij het oogsten 
is voor deze druif dan ook van belang. Als er één producent is die de kunst verstaat om van de nebbiolo grootse 
wijnen te maken, dan is het wel het wereldvermaarde Ceretto! 2015 was voor Barbaresco een dankbaar jaar en 
bracht schitterende wijnen voort. 2014 was voor Barolo een stuk uitdagender, al zijn er topwijnen gemaakt. Om 
dit voor elkaar te krijgen, moest er zeer streng worden geselecteerd. Ceretto declasseerde enkele wijngaarden 
en de productie was klein, maar het resultaat is werkelijk subliem!

4. 2014 BAROLO NORMAAL € 56,95 VOORVERKOOP € 45,50 
De beste druiven van de Bricco Rocche en Brunate wijngaarden werden gebruikt voor de Barolo, die mede hierdoor in 2014 een 
bijzonder hoog niveau haalt. De wijn rijpte twaalf maanden op kleine barriques en vervolgens nog eens twaalf maanden op grote 
houten foeders. De wijn heeft een heerlijke frisse en bloemige expressie, met tonen van klein rood en zwart fruit en iets aards.
Op dronk: tussen 2019 en 2027

5. 2015 BARBARESCO BERNADOT NORMAAL € 99,90 VOORVERKOOP € 79,95 
Bernadot is een van de topwijngaarden van Barbaresco, gelegen onder het dorpje Treiso, in een natuurlijk amfitheater. De om-
standigheden om de nebbiolodruif langzaam te laten rijpen, zijn hier ideaal. De wijngaard wordt biodynamisch bewerkt. Een wijn 
met een prachtig rijp fruit, van kersen en bosaardbeitjes, met een floraal karakter, ronde tanninen en een gulle afdronk.
Op dronk: tussen 2020 en 2029

6. 2014 BAROLO PRAPÒ NORMAAL € 119,00 VOORVERKOOP € 95,00 
Prapò is een geliefde wijn van Ceretto, die vanwege zijn ligging en bodemstructuur een wat gullere stijl wijn geeft. De wijngaard 
ligt ten oosten van Serralunga d’Alba, met een bodem rijk aan mineralen en klei en een ligging op het zuidoosten. De wijn geurt 
naar rijpe rode vruchtjes, specerijen, herfstblad en iets van pruimen. Tegelijkertijd fris en mooi in balans.
Op dronk: tussen 2021 en 2030

7. 2015 BARBARESCO ASILI NORMAAL € 150,00 VOORVERKOOP € 119,00 
Een wijngaard waar alle schoonheid van barbaresco in samenkomt. Ceretto bezit het ‘dak’ van de wijngaard, de zogenaamde 
bricco, het mooiste deel. De wijnen die hier vandaan komen bezitten zowel finesse als kracht. De wijn bezit een schitterende 
complexiteit met geuren van bloemen, rijp donker fruit en specerijen. De smaak is krachtig en verfijnd, prachtig in balans.
Op dronk: tussen 2021 en 2030

Barbera d’Asti - Azienda Agricola Villa Terlina

De wijnen van Barolo en Barbaresco zijn schitterend, maar ook kostbaar. Gelukkig heeft Piemonte ons 
nog veel meer te bieden. Neem de barberadruif, die zijn naam geeft aan enkele uitstekende Piemonte-
wijnen. Een ware kunstenaar van de barberadruif is Paolo Alliata, die in de buurt van de stad Asti zijn 

domein Villa Terlina heeft, met de schitterend gelegen wijngaarden Monsicuro en Gradale. De wijngaarden 
worden sinds 2005 biologisch-dynamisch bewerkt. De stokken zijn zeer oud, tot wel honderd jaar, en deels 
ongekloond. De plantdichtheid is zeer hoog, wat de productie verlaagt, maar de kwaliteit ten goede komt. In 
het grote jaar 2015 wist Paolo wederom betoverend mooie wijn te maken!

8. 2015 GRADALE - BARBERA D’ASTI NORMAAL € 17,90 VOORVERKOOP €  14,50 
De wijnstokken zijn gemiddeld veertig jaar oud. Na een zorgvuldige selectie van de druiven en een traditionele vinificatie rijpt de 
wijn zo’n tweeënhalf jaar op eikenhouten vaten. Het resultaat is een schitterende barbera, met een uitbundige geur van kersen, 
bramen, specerijen, bloemen en cacao. De smaak is prachtig geconcentreerd en biedt donker fruit en rijpe tanninen. 
Op dronk: tussen 2019 en 2023

9. 2015 MONSICURO - BARBERA D’ASTI NORMAAL € 31,10 VOORVERKOOP € 24,70
De Gradale heeft een grote broer, gemaakt van druiven van een bijzondere wijngaard die in 1928 (!) werd aangeplant. De pro-
ductie is slechts 2.500 flessen en geschiedt alleen in de beste jaren. Een geur van zwarte bessen, bramen, mineralen, kruiden, 
sigarenkistje en cacao. In de mond een enorme complexiteit, concentratie, zwart fruit, iets van menthol en prachtige zuren in 
de lange afdronk.
Op dronk: tussen 2020 (uit karaf) en 2027
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Amarone della Valpolicella - Palazzo Maffei

Valpolicella, nabij de stad Verona in het noorden van Italië, maakt deel uit van het wijndistrict Veneto. 
Valpolicella onderscheidt zich hier in kwaliteit. De wijnen worden gemaakt van lokale druiven als 
corvina, molinara en rondinella en bezitten een aantrekkelijke kruidigheid en souplesse. Een bijzondere 

categorie wordt gevormd door de amarone della Valpolicella, waarvan de druiven in oktober worden geoogst 
en vervolgens minimaal vier maanden indrogen op matten. Pas dan worden de druiven, die nu een hoger 
suikergehalte bevatten, geperst. Na een lange vergisting rijpt de wijn ongeveer drie jaar op eikenhouten vaten. 
De meeste amaronewijnen bezitten rond de 15 à 16% alcohol. Een van de topproducenten in Valpolicella is 
Palazzo Maffei van de familie Cottini. Het wijnhuis ligt bij het dorp Tregnano op 400 meter hoogte, midden in 
de Illasivallei, een van de mooiste plekjes van het gebied. Van geselecteerde percelen wordt jaarlijks een kleine 
hoeveelheid amarone geproduceerd.
  
10. 2015 AMARONE DELLA VALPOLICELLA NORMAAL € 28,95 VOORVERKOOP € 22,95 
2015 is een uitstekend jaar voor de productie van Amarone. In de neus vinden we een heerlijk jamachtig kersenfruit, met iets 
van cacao en specerijen. De smaak bezit een rijp donker fruit en is zwoel en rijk, terwijl de afdronk daarnaast ook de nodige 
frisheid biedt. Het gulle, ietwat zwoele sap maakt deze wijn onder liefhebbers zeer populair.
Op dronk: tussen 2019 en 2027

Chianti Classico - Carpineta Fontalpino

Binnen het grote Chiantigebied heeft het kleine “Classico”, bestaande uit negen communes, zich de 
laatste decennia ontwikkeld tot een van de topstreken van Italië. Het voortreffelijke domein Carpineta 
Fontalpino ligt in de meest zuidelijke commune van het gebied, Castelnuovo Berardenga. Het bestaat uit 

70 hectare grond, waarvan 31 hectare biologisch gecertificeerde  wijngaard, 19 hectare chianti classico en 12 
hectare chianti colli senesi. Er worden drie verschillende chianti classico’s gemaakt: een assemblage van drie 
wijngaarden en de cru’s (wijnen van één enkele wijngaard) Dofana en Montaperto. Op het domein van broer 
en zus Cresti staan de wijngaarden centraal. Om die reden werd er onlangs gestopt met het maken van een 
“riserva” en ging men over op een wijngaardselectie, waarbij de lengte van de opvoeding wordt afgestemd op 
de typiciteit die ze in de wijn zoeken. In de kelder wordt namelijk gezocht naar een maximale expressie van het 
terroir, elegantie, puurheid en balans.

11. 2015 CHIANTI CLASSICO NORMAAL € 17,90 VOORVERKOOP € 14,50 
Een assemblage van 100% sangiovese afkomstig van drie wijngaarden: Fontalpino, Dofana en Montaperto. De vergisting vindt 
plaats op grote houten foeders en de wijn wordt daarna ongeveer twaalf maanden op barriques opgevoed. Kracht en elegantie 
gaan in deze wijn hand in hand, vergezeld van een opvallende frisheid.
Op dronk: tussen 2019 en 2022

12. 2015 DOFANA CRU - CHIANTI CLASSICO NORMAAL € 39,00 VOORVERKOOP € 31,00 
Een wijngaard van zes hectare, waarvan er drie voor deze ‘cru’ worden gebruikt. Met een ligging op ruim 300 meter hoogte is 
er een groot verschil tussen dag- en nachttemperaturen. De bodem is rijk aan klei en geeft een koel en rijk karakter aan de wijn, 
die veel structuur bezit en een uitbundig donker fruit laat zien.
Op dronk: tussen 2019 en 2025

13. 2015 MONTAPERTO CRU - CHIANTI CLASSICO NORMAAL € 39,00 VOORVERKOOP € 31,00 
Een hooggelegen (370 meter) wijngaard met een koeler microklimaat en een zeer arme en stenige  bodem, die de wijn een 
bloemig en fruitrijk karakter geven, met veel expressie, mooie zuren en veel finesse en elegantie. De wijn werd op grote vaten 
vergist en vijftien maanden op barriques opgevoed.
Op dronk: tussen 2019 en 2025

  

The 2015 Chianti Classico Dofana is a pretty and powerful 
expression from the Castelnuovo Berardenga commune. 
The Dofana is my favorite.” 

– Robert Parker

“
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Montepulciano - Cantina Avignonesi

Montepulciano is een beeldschoon stadje in het zuiden van Toscane gelegen op de top van de heuvel. Het 
is bekend van de vino nobile, een wijn die voor minimaal zeventig procent moet bestaan uit prugnolo 
gentile, een lokale kloon van de sangiovese, aangevuld met andere lokale druiven, of bijvoorbeeld 

merlot en cabernet-sauvignon. In vergelijking met Montalcino (van de brunellowijnen) is het hier iets minder 
droog, liggen de wijngaarden wat lager en bestaat de bodem wat meer uit klei en zand. Dit resulteert in wat 
rondere, toegankelijkere wijnen, die jong al heerlijk drinkbaar zijn. Cantina Avignonesi is hier een van de meest 
spraakmakende bedrijven. Sinds 2009 is het eigendom van de Belgische Virginie Saverys, die het domein 
volledig getransformeerd heeft naar biologisch-dynamische wijnbouw. Bij Avignonesi draait alles om de details 
en het maken van de hoogst mogelijke kwaliteit.
  
14. 2015 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO NORMAAL € 25,80 VOORVERKOOP € 20,75 
Een schitterende vino nobile, gemaakt van 100% prugnolo gentile, afkomstig van acht verschillende wijngaarden, ieder met hun 
eigen expressie. 2015 was hier een uitstekend jaar, met een optimale rijpheid. En dat is goed te proeven in deze schoonheid! De 
wijn onderging een opvoeding van achttien maanden op barriques en op foeders. Een wijn vol kruidig rood fruit, met impressies 
van aardbeien, kersen, specerijen en aardse aroma’s. De tanninen zijn rond, zoetig en elegant.
Op dronk: tussen nu en 2024

15. 2015 GRIFI - TOSCANA NORMAAL € 46,70 VOORVERKOOP € 37,50 
De Grifi is een hooggewaardeerde en bijzondere wijn, gemaakt van 50% sangiovese en 50% cabernet-sauvignon, met een 
opvoeding van achttien maanden op eiken en zes op fles. Een prachtig complexe wijn, geurend naar zoete kersen, aardbeien 
en frambozen, met ook iets laurier en nootmuskaat. Mooi geconcentreerd, met krachtige, frisse tanninen en een lange afdronk.
Op dronk: tussen 2020 en 2030

16. 2015 DESIDERIO - CORTONA NORMAAL € 51,10 VOORVERKOOP € 41,00 
De Desiderio is vernoemd naar een gigantische witte stier die aan het eind van de 19e eeuw op Avignonesi leefde en beroemd 
was in de hele streek. De gebruikte wijngaarden liggen in Cortona. De assemblage bestaat voor 85% uit merlot en voor 15% uit 
cabernet-sauvignon. De wijn werd achttien maanden op eiken opgevoed. Een voortreffelijke wijn, een Super Tuscan. Complex 
rood en zwart bosfruit, kruiden, specerijen, mint, koffie en rijpe, zachte tanninen.
Op dronk: tussen 2021 en 2030

17. 2015 IN GRANDI ANNATE - TOSCANA NORMAAL € 64,30 VOORVERKOOP € 51,00 
Deze Grandi Annate geldt als een van de topwijnen van Montepulciano. Het is een prachtige expressie van pure sangiovese, 
geselecteerd van de mooiste percelen en alleen in de allerbeste jaren. De wijn rijpte achttien maanden op grotere houten 
foeders en kleinere barriques en vervolgens nog eens achttien maanden op fles. Een prachtige complexe wijn, met een neus 
van zwarte kersen, veldbloemen, mineralen, koffie en specerijen. De smaak is geconcentreerd en biedt een prachtig fruit en 
stijlvolle, fluwelige tanninen.
Op dronk: tussen 2021 en 2030+

18. 2015 I POGGETTI DI SOPRA - VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO NORMAAL € 75,30  VOORVERKOOP  € 59,50 
Zes toonaangevende producenten van vino nobile (Salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli, en Avignonesi) besloten 
dat het tijd werd om het gebied rondom Montepulciano nog beter op de kaart te zetten, de handen ineen te slaan en kennis en 
kunde te delen. Ieder wijnhuis selecteerde één wijngaard, maakte zijn eigen wijn, maar liet zich daarbij helpen door de anderen. 
Avignonesi presenteert hier een spectaculaire nieuwe vino nobile, gemaakt van 100% sangiovese, waarbij men trouw bleef aan 
het terroir. Een afspiegeling van het prachtige jaar 2015. Een wijn met veel elegantie en finesse, en tegelijk schitterend gestruc-
tureerd en complex.
Op dronk: tussen 2020 en 2028

19. 2014 50&50 - ROSSO DI TOSCANE NORMAAL € 125,90 VOORVERKOOP €  99,00 
Een historische samenwerking tussen Avignonesi en Capannelle uit Gaiole in Chianti, waarbij twee topdomeinen uit Toscane 
tezamen één supercuvée maken. Deze 50&50 representeert de zijdezachte elegantie van de merlot van Avignonesi en de meer 
boerse charme van de sangiovese uit de wijngaarden van Capannelle. De wijn wordt twee jaar op hout opgevoed en nog eens 
één jaar op fles. Een gulle en krachtige wijn, met tonen van rijp zwart fruit, specerijen en kruiden, zachte tanninen en een aan-
trekkelijke afdronk.
Op dronk: tussen 2021 en 2032

Montalcino - Castiglion del Bosco

Het gebied in het zuidwesten van Toscane bezit een gelijkmatig, warm en droog klimaat en wordt door een 
gebergte in het zuiden beschermd tegen zomerstormen. Daarnaast bezit het gebied een voor wijnbouw 
zeer geschikte bodem, bestaande uit vulkanische afzetting, Trachite genaamd. Brunellowijnen ondergaan 

een lange houtopvoeding van minimaal twee jaar, gevolgd door een rijping op fles. Castiglion del Bosco is hier 
de laatste jaren uitgegroeid tot een van de absolute smaakmakers, mede dankzij de hoge waarderingen in de 
internationale pers. Het schitterende landgoed is gelegen in het noordwesten van het gebied en bestaat uit 
maar liefs 2000 hectare van met name bos. 62 hectare is aangeplant met wijnstokken, op een rotsachtige, arme 
bodem, ideaal voor de productie van kwalitatief hoogstaande, gestructureerde wijnen.

20. 2015 VIGNETO GAUGGIOLE  - ROSSO DI MONTALCINO NORMAAL € 30,20 VOORVERKOOP € 23,95 
Het kleine broertje van de brunello, in het geval van Del Bosco volledig gemaakt van druiven uit de DOCG Brunello, afkomstig 
van de wijngaard ‘Gauggiole’. Deze Rosso heeft in de neus het sangiovese-kenmerkende kersenfruit en verder pruimen, iets van 
leer en tabak. In de mond is hij rond en smeuïg. Dankzij een frisse mineraliteit en tonen van rode bloemen is de finale levendig 
en elegant. 
Op dronk: tussen nu en 2022

21. 2013 BRUNELLO DI MONTALCINO NORMAAL € 52,20 VOORVERKOOP € 41,50 
Een uitmuntende brunello uit het zeer geslaagde jaar 2013. Alle druiven zijn afkomstig van de Capannawijngaard, met een  
oriëntatie richting de Middellandse Zee. Enkel de beste percelen worden gebruikt. De wijn is harmonieus, geconcentreerd 
en mooi rijp met behoud van een prachtige elegante frisheid, en geeft verder impressies van donker fruit, pruimen, tabak en  
specerijen. 
Op dronk: tussen 2019 en 2029

22. 2013 CAMPO DEL DRAGO - BRUNELLO DI MONTALCINO NORMAAL € 101,70  VOORVERKOOP € 81,00 
Afkomstig van een van de mooiste en hoogst gelegen wijngaarden van de streek. De grond bestaat uit klei en kiezels, wat wij-
nen met een grote structuur voortbrengt. De wijn rijpt ruim twee jaar op zowel barriques als foeders en twee jaar op fles. Zeer 
complex, intens en krachtig, met pruimen, zwart fruit, cacao, kreupelhout en laurier. De finale is indrukwekkend lang.
Op dronk: tussen 2019 (uit karaf) en 2032

23. 2012 MILLECENTO - BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA NORMAAL € 156,70 VOORVERKOOP € 125,00 
Een bijzondere riserva die alleen wordt gemaakt in de jaren dat de kwaliteit onderscheidend goed is. De wijn bestaat uit een 
selectie van de beste druiven van de beste percelen. De opvoeding is drie jaar op barriques en twee jaar op fles. Een schitteren-
de wijn met zowel rijkdom als elegantie. Hij geurt naar zwarte bessen, kersen en pruimen, met ook iets van koffie en toast. De 
smaak bezit zowel volume als een heerlijk frisheid, met prachtige zuren in een lange afdronk. Schitterend!
Op dronk: tussen 2020 (uit karaf) en 2033
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Maremma - Prima Pietra

Het jonge (2002) maar zeer bijzondere domein Prima Pietra is gelegen in het kustgebied van Toscane, 
Maremma geheten, niet ver van Bolgheri. Om precies te zijn, in Riparbella, het hoogste stukje aan de 
kust, met zowel een zeer interessante bodem alswel een voor wijnbouw ideaal klimaat. De bodem zit vol 

fossielen, ijzerhoudende klei en het zogenaamde gabbro, een rotsachtig gesteente. De grond is diep en bezit 
goede waterreserves, die belangrijk zijn voor een evenwichtige rijping gedurende de droge zomermaanden. De 
wijngaard heeft uitzicht op zee en de lichtintensiteit is groot, wat voor extra vitaliteit van de wijnstokken zorgt. 
De hoogte (450 meter) zorgt voor de benodigde verkoeling en met name grote temperatuurverschillen tussen 
dag en nacht, wat bijdraagt aan een uitgebalanceerde rijping. Een zeer kundig team zorgt voor de rest. Vanaf 
het eerste begin werd gekozen voor biologische wijnbouw. Een absolute topwijn is het resultaat. 

24. 2015 PRIMA PIETRA - TOSCANA NORMAAL € 48,90 VOORVERKOOP € 39,00 
De aanplant bestaat uit merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc en petit verdot. Alle druiven worden apart (handmatig)  
geoogst, gevinifieerd en opgevoed op eiken vaten. Na een maand of tien worden de vaten geassembleerd en rijpt de uitein-
delijke wijn nog acht maanden verder op vat. Prachtig complexe wijn, met een grote concentratie, frisse zuren, mooi fruit, fijne 
tanninen en veel lengte.
Op dronk: tussen 2019 en 2029

Isola dei Nuraghi (Sardinië) - Agripunica

Agripunica ontstond als een samenwerking tussen Tenuta San Guido (Sassicaia) en de onlangs overleden 
Toscaanse oenoloog Giacomo Tachis. Het idee kwam van de laatste die zeer geïnspireerd was geraakt 
door de kwaliteit en mogelijkheden van de carignanodruif (carignan) op het Italiaanse eiland Sardinië. 

Tegelijkertijd, als oud wijnmaker van Sassicaia en expert in het werken met cabernet en merlot, was hij zeer 
geïnteresseerd om op het eiland te experimenteren met ‘zijn’ Bordelaise druiven. In 2002 werd Agripunica 
opgericht en werden wijngaarden aangekocht in het zuidwesten van Sardinië. De carignano, die zeer goed 
omgaat met warmte en droogte, profiteert op Sardinië van het warme klimaat en de vele uren aan zonneschijn. 
Volgens Tachis is het met name de lichtintensiteit die hier zo interessant is.  Druiven als merlot en cabernet-
sauvignon zouden onder deze omstandigheden veel sneller rijpen (te snel) dan in bijvoorbeeld Bordeaux, maar 
profiteren op Agripunica van de regulerende functie van de zee, waardoor de temperatuur getemperd wordt. 
Agripunica werd dankzij Tachis’ ambitie al snel een doorslaand succes. 

25. 2013 BARRUA - ISOLA DEI NURAGHI NORMAAL € 39,50 VOORVERKOOP € 31,50 
De druiven carignano (85%), cabernet-sauvignon en merlot worden individueel geoogst en gevinifieerd. Na de melkzure gisting 
worden de druiven geassembleerd en rijpt de wijn op franse eikenhouten barriques. Na achttien maanden wordt de wijn gebot-
teld, om vervolgens nog twaalf maanden op fles verder te rijpen. De wijn geurt naar zwarte kersen, specerijen en een hint van 
laurier. De smaak is vol en smeuïg, heeft elegante, zwoele tanninen en een zachte, langaanhoudende afdronk. 
Op dronk: tussen 2019 en 2028

U kunt de wijnen uit de voorverkoop ook per losse fles bestellen. 
U betaalt hiervoor een meerprijs van € 1,25 op de voorverkoopprijs.
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Op alle verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hiervoor verwijzen 
wij u naar onze website: okhuysen.nl/voorwaarden.

Okhuysen wijngarantie:
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze door ons retour genomen en krijgt 
u desgewenst een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om andere redenen 
niet aan uw verwachting, dan nemen wij de ongeopende flessen van u retour en 
ontvangt u voor deze retourflessen van ons een creditnota of uw geld terug.

Looptijd aanbieding:
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 1 oktober 2018.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats eind 2018.

Ter aanvulling op de standaard voorwaarden gelden daarnaast de volgende 
bijzondere bepalingen:

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING DE VOLGENDE 
VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per fles inclusief BTW en gebaseerd op een afname 
per verpakkingseenheid  van 6 flessen van één soort (tenzij anders aangegeven). 
De prijzen komen niet in aanmerking voor aanvullende kortingen. Om gebruik te 
kunnen maken van de in deze brochure vermelde aanbiedingsprijzen is de datum van 
ontvangst van uw betaling bepalend. Onder verwijzing naar de looptijd van deze 
aanbieding en de betalings-/reserveringsvoorwaarden (zie hieronder), dient uw 
betaling uiterlijk 15 oktober 2018 ons ontvangen te zijn. Bij betalingen nadien 
gelden aangepaste tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u de factuur van deze voorverkoop 
vooraf. Deze factuur is tevens de officiële bevestiging van uw aankoop. Betaling dient 
te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Per bank: ING Bank te Haarlem 
NL56INGB 0670813958.
Zodra uw betaling door ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief.

Verzendkosten:
Het bedrag van de verzendkosten zal gefactureerd worden op het moment van 
uitlevering. Wanneer u op het moment van uitlevering van uw wijn deze combineert 
met een reguliere bestelling, waarbij u voldoet aan de voorwaarden voor kosteloze 
levering, vervallen uiteraard deze verzendkosten.

Accijnstarieven:
In de prijzen zijn de huidige tarieven van accijns doorberekend. De wijnen worden pas 
veraccijnsd bij uitlevering. Mochten deze tarieven wijzigen voordat de wijnen aan u 
zijn uitgeleverd, dan behouden wij ons het recht voor deze aan u door te berekenen. 
Eventuele wijzigingen in het B.T.W.-tarief zijn hierop niet van toepassing.

BIJZONDERE VOORWAARDEN WIJNEN IN OPSLAG

In opslagname en tarieven:
Rode wijnen komen in aanmerking voor opslag. Gezien de zéér speciale prijsstelling 
van deze wijnen worden aan koper dan wel opslagkosten in rekening gebracht. Deze 
zijn € 12,001 per doos van 6 flessen c.q. € 24,001 per doos van 12 flessen van één 
soort. De wijn kan dan desgewenst gedurende zes jaar na het jaar van oogst zonder 
verdere kosten voor de koper in opslag worden gehouden. Voor flessen die langer 
in opslag worden gehouden, wordt per fles € 0,552 aan opslagkosten in rekening 
gebracht.

Bewijs van ‘in opslag’:
Indien de wijnen bij verkoper worden gelaten, zullen op de betreffende factuur de 
woorden “IN OPSLAG” worden opgenomen, zulks ter aanduiding dat de betrokken 
wijnen aan de koper zijn verkocht, doch door verkoper nog niet aan deze zijn 
geleverd.

Factuur opslagkosten:
Indien de factuur van de opslagkosten niet binnen de gestelde betaaltermijn 
is voldaan, behoudt verkoper zich het recht voor om de desbetreffende 
opslagovereenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen en de 
opgeslagen wijnen direct aan de koper uit te leveren.

Ruiming:
Wijnen die langer dan 10 jaar zijn opgeslagen, die naar de mening van verkoper 
met het oog op de drinkbaarheid niet langer bewaard dienen te worden en die niet 
worden opgevorderd binnen een termijn van 2 maanden nadat de koper c.q. eigenaar 
daartoe, bij aangetekend schrijven aan het bij verkoper laatst bekend zijnde adres, 
is uitgenodigd, kunnen door verkoper worden geruimd zonder dat de koper c.q. 
eigenaar enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Eventueel gerealiseerde 
opbrengsten uit verkoop van deze wijnen zullen onder aftrek van gemaakte kosten, 
zoals achterstallige opslagkosten, notariskosten en kosten samenhangend met de 
ruiming en verkoop, ten behoeve van de koper c.q. eigenaar worden gereserveerd.

Aansprakelijkheid:
Wanneer de opgeslagen wijnen tenietgaan door welke oorzaak ook, dan is verkoper 
gehouden de gefactureerde waarde, voor zover voldaan, aan de koper te vergoeden; 
tot verdere schadevergoeding is verkoper niet gehouden.

1 tarieven 2018
2 huidig tarief over opslagjaar 2017

Proefpakket
Om kennis te maken met de mooiste Italiaanse wijnen uit ons assortiment, stelden wij een bijzonder proefpakket  
samen. Van de volgende wijnen treft u in het pakket één fles aan:

2014 Barolo - Ceretto 2015 Chianti Classico, Carpineta Fontalpino
2015 Gradale - Barbera d’Asti, Villa Terlina  2015 Vino Nobile di Montepulciano, Cantina Avignonesi
2015 Amarone della Valpolicella, Palazzo Maffei 2015 Vigneto Gauggiole - Rosso di Montalcino, Castiglion del Bosco

Voorverkoopprijs: € 145,00  (normaal €177,70)


