
VOORVERKOOP ITALIË

KLEURRIJK
ITALIË

Net zoals Italiaans eten, zijn 
Italiaanse wijnen als het op stijl en smaak 

aankomt heel regio specifiek, wat het 
tot een onvergetelijke reis maakt.

-Aldo Sohm, 
Wine Director Le Bernardin***
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1. 2018 W.... Dreams.... – Venezia-Giulia 
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2029. €43,90 per fles €58,50
Where Dreams have no end. Een selectie van de mooiste chardonnaydruiven, elf maanden opgevoed op 
eiken. Nuances van rijp geel en exotisch fruit, verse boter, vanille, prachtig fris en veel lengte. 

2. 2018 Vintage Tunina – Venezia-Giulia
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2028. €43,90 per fles €58,50
Een ‘field blend’ waarbij de druiven sauvignon, chardonnay, malvasia, ribolla gialla en picolit samen 
werden geoogst en vergist. Prachtig complex, intens, breed, elegant, tonen van honing en bloemen. 

3. 2018 Capo Martino – Venezia-Giulia
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2029. €49,90 per fles €67,50
Een assemblage van tocai friulano, ribolla gialla, malvasia en picolit, vergist en vijftien maanden gerijpt 
in grote eiken vaten. Elegant, complex, tropisch rijp fruit, hazelnoot, bloesem en vanille. 
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Jermann
Durfde anders te 
denken en was 

zeer ambitieus. Hij 
was een van de 
producenten die 

het moderne Italië 
vorm gaf.

Al bijna 50 jaar een fenomeen!
 
Jermann wordt zowel in Italië als in de rest van de wereld erkend als een van 
de allerbeste Italiaanse wijnproducenten, met name voor wat betreft de witte 
wijnen. En hoewel het huis al in 1881 door zijn voorouders werd opgericht, 
was het Silvio Jermann die aan de basis stond van het grote succes. Silvio 
was een pionier, altijd op zoek naar innovatie, om te komen tot de aller-
hoogste kwaliteit. Zijn voor die tijd volstrekt unieke topcuvée Vintage Tunina 
creëerde hij in 1975 en geldt nog altijd als een van de icoonwijnen van Italië. 
Jermann ligt in het uiterste noordoosten van Italië en wordt begrensd door 
de Dolomieten, Slovenië en de Adriatische Zee. De grond bevat hier veel 
kalk- en zandsteen. De wijnen kenmerken zich door elegantie, zuiverheid, 
diepgang, rijkdom, structuur en mineraliteit.
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Ongekende 
diversiteit

Fontalpino

Ceretto

Villa Terlina

Jermann

Palazzo Maffei

Avignonesi
Prima Pietra

Castiglion del Bosco Torre Raone

Santa Maria La Nave

Agripunica

druivenrassen werden weer gecultiveerd, maar ditmaal 
vanuit een hang naar kwaliteit en gebruikmakend van 
moderne kennis en technieken. De diversiteit aan wijnen 
en stijlen is hierdoor ongekend. Dit wordt versterkt door 
de uitgestrektheid van het land en het feit dat in Italië 
vrijwel in iedere regio autochtone druivenstokken staan 
aangeplant zoals de sangiovese, nebbiolo, montepulciano 
en grecanico dorato. Dit maakt het soms ingewikkeld, 
maar ook verschrikkelijk boeiend. Presteert in het ene 
jaar een regio wat onder, dan is er een andere regio waar 
juist alles klopt. Neem het schitterende oogstjaar 2016 
in Barolo, waarvan wij de wijnen van Ceretto aanbieden 
(pag. 4-5), dat in het rijtje van topjaren opgenomen zal 
worden en niet gemist mag worden door de liefhebbers. 
En wat te denken van het brunello-jaar 2015, zoals die 
van Castiglion del Bosco (pag. 12), dat nu op de markt 
gebracht wordt en dat adembenemende wijnen heeft 
voortgebracht. Of Palazzo Maffei (pag. 7) dat hun groot-
se amarone riserva uit 2013 na jaren van vat- en flesrij-
ping nu pas op de markt brengt… Zo zit deze brochure 
vol met parels, ieder met een eigen karakter en identiteit, 
maar met als gemeenschappelijke deler dat ze stuk voor 
stuk gemaakt zijn door producenten die behoren tot de 
absolute top van hun regio!

talië domineert samen met Frankrijk en Spanje de 
wijnproductie wereldwijd. Historisch gezien vooral 
omdat de consumptie van de thuismarkt gigantisch 
was, als onderdeel van het mediterrane dieet: brood, 

olijfolie en wijn. Geen maaltijd in Italië ging voorbij zon-
der dat er wijn werd gedronken. Veelal goedkopere wijn 
die in grote hoeveelheden werd geproduceerd. 

Maar sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw neemt 
de jaarlijkse consumptie in de thuismarkt af en loopt 
dientengevolge ook het wijngaardareaal terug. Gelukkig 
voor de Italiaanse wijnindustrie heeft het land de laatste 
decennia een goede export weten op te bouwen, met 
een toenemende interesse in kwaliteitswijn. En deze 
kwaliteitswijnen zijn er volop! Al kwam deze productie 
pas later op gang dan in buurland Frankrijk, waar al veel 
eerder voor kwaliteit werd gekozen in plaats van volume. 
Maar toen de knop eenmaal om was ging het ook hard. 
Lieten de Italianen zich in eerste instantie nog helpen 
door de eerder genoemde Fransen – Franse oenologen 
(flying winemakers) kwamen adviseren en namen eigen 
druivenrassen en  Franse eikenhouten barriques met zich 
mee – uiteindelijk hervond de Italiaanse wijnbouw zijn 
eigen identiteit. 

Sommige oude tradities kwamen terug, autochtone 
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Nebbiolo, de spiegel van het terroir
 
Ceretto doet al vele jaren mee aan de top van Piemonte, beroemd om de 
wijnen uit Barolo en Barbaresco. Maar de laatste jaren heeft het bedrijf 
zichzelf nog verder verbeterd. Los van het feit dat men is overgestapt op 
biologische wijnbouw, hebben de wijnen onder de bezielende leiding van 
Alessandro Ceretto alleen maar verder aan verfijning en kwaliteit gewonnen. 
Hiermee wordt het levenswerk van grootvader Riccardo, dat op indrukwek-
kende wijze werd uitgebouwd door zijn zoons Bruno en Marcello, nu verder 
vervolmaakt. Barolo en barbaresco hebben voor liefhebbers iets magisch, 
iets ontastbaars. De nebbiolodruif die aan de basis ligt van deze wijnen, is 
geen makkelijke druif, maar wel een spiegel van het terroir en indien op de 
juiste wijze behandeld, gebeurt er iets magisch. De familie Ceretto heeft dit 
tot kunst verheven! 

4. 2018 Nebbiolo d’Alba Bernardina
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026. €21,90 per fles €28,50
Op lage temperatuur vergist en veertien maanden opgevoed op eiken vaten. Wilde aardbeien, frambozen, 
leer, specerijen, tabak en iets aards. Fijne zuren en uitstekende tanninen.

5. 2017 Barbaresco  
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €41,90 per fles €54,95
Een verrukkelijke bourgogne voor De klassieke barbaresco! Een assemblage van verschillende wijn-
gaarden, met daarin de frisheid van Asili en de volheid van de Treiso cru. Heerlijk bloemig, zacht rood 
fruit en frisse tanninen.
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Ceretto
Koppelt schoonheid 

aan innovatie, 
terwijl de basis van 
hun kwaliteit nog 

altijd ligt in de 
unieke wijngaarden. 

Bruno en Marcello 
(tweede van links 
en tweede van 
rechts) mogen 

tevreden zijn met 
de volgende 

generatie!

6. 2017 Barbaresco Bernadot
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2030. €83,50 per fles €109,95
Deze topwijngaard, met een warmer microklimaat, wordt biodynamisch bewerkt. Prachtig rijp fruit, van 
kersen en bosaardbeitjes, met een floraal karakter, ronde tanninen en een gulle afdronk.

7. 2017 Barbaresco Asili
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2034. €125,00 per fles €169,95
Zo jong al breed geschakeerd met sigarentabak, cederhout, pruimen en bramen. In de aanzet elegant en 
fris, met een schitterende tanninenstructuur en indrukwekkende lengte. 

8. 2016 Barolo
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2030. €45,90 per fles €59,95
Een assemblage van verschillende wijngaarden waarbij gezocht wordt naar een verfijnde balans tussen 
kracht en elegantie. Prachtige fijne tanninen, rood fruit, leer en zwarte peper. Groots! 

9. 2016 Barolo Brunate
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2037+. €98,50 per fles €132,50
Ceretto bezit 5,5 hectare wijngaard in de beroemde wijngaard Brunate bij La Morra. Altijd wat guller en 
toegankelijker, met een indrukwekkende structuur, zwoel rijp fruit, tabak en zoethout. Grandioos!   

10. 2016 Barolo Prapò
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2035. €99,95 per fles €135,00
Prapò ligt tussen de dorpjes Baudana en Serralunga d’Alba, met een perfecte expositie. Naast rijpheid 
biedt deze wijn frisheid met rood fruit, bloemen en specerijen. Uitgebalanceerd en vol spanning! 

11. 2016 Barolo Bussia
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2039. €99,95 per fles €135,00
Een klein perceel in het hart van Bussia Soprana. Een complexe wijn met herfstblad, sinaasappelschil 
en subtiele florale tonen. De smaak is intens en biedt fijne tanninen, frisse zuren en een immense lengte. 
Fascinerende klasse! 

“Let the customers live 
our culture and learn 
about the beauty of 

our land, the Langhe”.
                          – Bruno Ceretto  
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14. 2017 Amarone della Valpolicella
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026. €24,90 per fles €32,50  
De op matten ingedroogde corvina veronese, corvinone en rondinella geven zwoele tonen van kersen en 
bramen, chocolade en specerijen. Complex, harmonieus, met zijdezachte tanninen en spanning! 

15. 2013 Conti de Valle – Amarone della Valpolicella Riserva
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2025+. €42,90 per fles €57,50 
De druiven voor deze Riserva worden twee weken later geoogst en de wijn krijgt een langere opvoeding 
op de houten vaten. Het resultaat is een wijn met een enorme intensiteit en complexiteit.

12. 2017 Gradale – Barbera d’Asti
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2026. €13,95 per fles €18,25
Een krachtige barbera met een lange opvoeding op eikenhouten vaten. Iets aards met zwarte kersen,
specerijen en bittere chocolade. De smaak is mooi fris en heeft uitbundig zwart fruit en een lange finale.

13. 2017 Monsicuro – Barbera d’Asti
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2030. €23,95 per fles €31,50 
Deze oude wijngaard (1928) brengt een van de grootste wijnen van barbera voort. Op de neus zwarte
bessen, cacao, rozemarijn en iets van kruidnagel. De smaak is gelaagd en uitgebalanceerd en heeft
frisse zuren.
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Villa Terlina
Gezegend met 

een unieke 
wijngaard, die 

wijnen voortbrengt 
waar de kwaliteit 

vanaf druipt.

Palazzo Maffei
Verzot op amarone? 

Dan is Maffei een 
producent die niet 

in uw kelder kan 
ontbreken!

De bijna honderd jaar oude 
stokken produceren nog 

maar weinig trossen, maar 
de druiven zijn prachtig 

geconcentreerd
– X
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Gemaakt om indruk te maken
 
Palazzo Maffei van de familie Cottini ligt op een van de mooiste plekjes in 
de Illasivallei, ten oosten van Verona, op zo’n vierhonderd meter hoogte. Het 
unieke microklimaat, de ligging en het laag-rendement-beleid in de wijn-
gaarden zorgen voor druiven van de hoogste kwaliteit. Valpolicella, onder-
deel van het wijndistrict Veneto, is geliefd om zijn zwoele, kruidige wijnen, 
die uiteenlopen van elegant tot intens en krachtig. Voor de amarone worden 
de lokale druiven corvina, corvinone en rondinella in oktober geoogst, om 
vervolgens vier maanden in te drogen op matten. Zo concentreert de suiker 
zich in de druiven. Na een lange vergisting rijpt de wijn nog bijna drie jaar 
op eikenhouten vaten. Ook na botteling rijpt de amarone nog verder door op 
fles, kortom; wijn waar tijd en vakmanschap in wordt gestoken!

De kracht van barbera
 
Oenoloog Paolo Alliate, die na zijn opleiding in Italië nog verder studeerde 
en ervaring opdeed in zowel de Bourgogne als Bordeaux, wist zijn droom 
waar te maken toen hij ten noorden van Barolo, bij het dorpje Agliano 
Terme in het hart van Piemonte, de schitterend gelegen wijngaarden 
Gradale en Monsicuro kon kopen. De oude barbera stokken (tot bijna 100 
jaar oud!) stonden aangeplant op steile hellingen in de vorm van een amfi-
theater, met een perfecte ligging op de zon, beschermd tegen de wind en 
met een interessante minerale bodem. Alle ingrediënten voor het maken van
topwijnen waren aanwezig. De zeven hectare wijngaard worden sinds 2005 
biologisch-dynamisch bewerkt, wat de kwaliteit de laatste jaren verder heeft 
verbeterd. De wijnen zijn mineraal, complex en verfijnd!
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Prima Pietra
Een wijn van 

ongekende klasse, 
waar je slechts blij 
van kunt worden!
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19. 2017 Prima Pietra – IGT Toscane
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2030+. €36,90 per fles €49,50  
Een assemblage van merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc en petit verdot. De druiven worden apart 
geoogst, gevinifieerd en opgevoed. Elegantie en complexiteit gaan hand in hand, met zwoel fruit, minera-
len, rode bloemen en elegante tanninen.

Een wijn zo mooi als het adembenemende uitzicht
 
De Maremma is het kustgebied van Toscane (en ook deels in Lazio), gelegen 
aan de Tyrreense zee. In het gebied worden uitmuntende wijnen gemaakt, 
waarvan die uit de subregio Bolgheri het meest bekend zijn. Iets ten noor-
den van Bolgheri ligt het kleine, maar zeer interessante wijngebied van 
Riparbella. Doordat de wijngaarden hier een stuk hoger liggen (450m), 
heerst er een ander microklimaat, met koelere nachten. Bovendien heeft de 
nabijheid van de zee een temperende invloed op het klimaat. Ook de bodem 
die rijk is aan klei en gabbro (een rotsachtig gesteente) en goed waterreser-
ves vasthoudt, is zeer interessant. Naast het bekende Caiarossa van de 
familie Albada Jelgersma vinden we hier ook het topdomein Prima Pietra.
Het domein werkt biologisch vanuit de filosofie om het noodzakelijke 
natuurlijke evenwicht te bereiken in de wijngaard. 

16. 2017 Do ut Des – Rosso di Toscana 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2029. €27,50 per fles €36,90 
Een assemblage van merlot, sangiovese en cabernet-sauvignon en achttien maanden houtrijping. Donker 
fruit, zoete specerijen als kaneel en vanille, gemalen koffie, karamel, zoethout en tabak. 

17. 2017 Dofana cru – Chianti Classico
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027. €29,50 per fles €39,50 
De kleibodem geeft een rijke en gestructureerde wijn. Een excellente sangiovese, met tonen van rijp 
uitbundig, donker fruit, vanille, kreupelhout en tabak. De aanwezige tanninen zijn perfect rijp.

18. 2017 Montaperto cru – Chianti Classico
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2027. €29,50 per fles €39,50
De wijn heeft een bloemig en fruitrijk karakter, met veel expressie, mooie zuren en veel finesse, frisheid en 
elegantie. De buitengewone terroir van Montaperto komt prachtig naar voren! 
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Carpineta 
Fontalpino

Broer en zus met 
de neuzen dezelfde

kant op: alleen 
het beste is goed 
genoeg voor deze 

twee.

Op zoek naar authenticiteit

Fattoria Carpineta Fontalpino is sinds de jaren zestig in handen van de 
Cresti-familie. Zus Gioia is als oenoloog verantwoordelijk voor het wijn 
maken, terwijl broer Filippo vooral bezig is op het land en zich over de 
commercie ontfermt. Het domein ligt in het hart van Toscane, dicht bij het 
prachtige Siena, in het historische Montaperti. De familie werkt biologisch 
en probeert het landschap onaangeroerd te houden. Ze hebben 80 hectare 
grond, waarvan ongeveer 28 hectare is aangeplant met wijnstokken: san-
giovese, merlot, cabernet-sauvignon en andere, meer experimentele drui-
vensoorten zoals petit verdot en alicante. Er worden verschillende chianti 
classico’s gemaakt: een assemblage van drie wijngaarden en de cru’s (wijnen 
van één enkele wijngaard). En daarnaast enkele IGT wijnen, waaronder de 
vermaarde Do ut Des. 
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Avignonesi
Een huis van grote 
faam dat koos voor 

biodynamica en 
de kwaliteit van de 

wijnen naar een 
volgend niveau 

tilde.
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20. 2017 Grifi – Rosso di Toscana
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032. €34,95 per fles €46,90 
Een fantastische assemblage waarbij de frisheid van sangiovese perfect samengaat met de kracht van ca-
bernet-sauvignon. Tonen van kruiden, leer en tabak. Krachtig en elegant, met een sappige, lange afdronk.

21. 2017 Desiderio – Rosso di Toscana
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032. €38,95 per fles €52,50  
Desiderio is gemaakt van 100% merlot. Een mooie harmonie tussen zoete, fruitige tonen en kracht. 
Complex rood en zwart bosfruit, kruiden, specerijen, mint, koffie en rijpe, fluweelzachte tanninen. 

22. 2016 50&50 – Rosso di Toscana
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2034. €97,50 per fles €129,50 
Een samenwerking tussen Avignonesi in Montepulciano (merlot) en Capannelle in Chianti (sangiovese). 
Cranberries, zwarte kersen, laurier, mediterrane kruiden, chocola en een hint van balsamico.

Smaakmaker in het zuiden van Toscane

Het vermaarde huis Avignonesi heeft een lange historie en een grote repu-
tatie in binnen- en buitenland. Met de aankoop van het huis in 2009 door 
Virginie Saverys, vond er een grote omslag plaats, die op dat moment hard 
nodig was. Kwaliteit werd weer op de eerste plaats gezet en bovendien ging 
het hele domein over op biodynamische wijnbouw. Dit kostte tijd en moeite, 
maar bracht uiteindelijk het gewenste resultaat. In de kelder wordt ook mini-
maal ingegrepen en duurzaamheid is hier de sleutel tot succes. Jaarlijks zien 
wij de kwaliteit verbeteren en hervinden hun wijnen hun eigen, unieke,
authentieke karakter, een weerspiegeling van het prachtige terroir. Het wijn-
huis ligt net buiten het rustige dorpje Valiano di Montepulciano, ten zuid-
oosten van Siena. Het bestaat uit negen wijngaarden, een villa, een kapel en 
de historische wijnkelders.

Avignonesi stopt de 
Toscaanse schoonheid 
zorgvuldig in een fles
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A
b

ru
zz

e
n

TO
RR

E R
AO

NE

Torre Raone
De wijnmaker is 

vaak in de wijn te 
herkennen. Zo ook 
hier: een beetje 
stoer, maar ook 

zacht en 
evenwichtig. 
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27. 2016 San Zopito – Montepulciano d’Abruzzo
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032. €16,50 per fles €21,50 
Intense geur van kruiden als salie en rozemarijn, zoethout, peper, bramen, bessen en balsamico. Zachte 
smaak met veel rondeur, vrij intens en compact, mooi in balans met de elegante zuren.

Op deze historische, 
hooggelegen plek 

plantten vader Luciano di 
Tizio en zoon Dante een 
nieuwe wijngaard met 

montepulcianodruiven aan

Ongerept en heel puur

Abruzzo, ook wel de Abruzzen, ligt aan de oostkust halverwege de Italiaanse 
laars, ingeklemd tussen de Adriatische Zee en de Apennijnen. Het is een 
ruig gebied met veel bossen en bergen, waar in de winter zelfs geskied 
wordt. De wijngaarden liggen hier op hoogte, waardoor er grote verschillen 
ontstaan tussen dag- en nachttemperatuur, wat opbouw van aromastoffen 
en zuren ten goede komt. Het gebied brengt steeds meer kwaliteitswijnen 
voort, waarbij autochtone druiven een belangrijke plek innemen. Een van de 
vooraanstaande producenten hier is Torre Raone van schoolvrienden 
Luciano di Tizio en Antonio d’Emilio. Op hun domein wordt biologisch 
gewerkt. De lokale montepulcianodruif vervult hier een hoofdrol. Op de 
zonnige heuvels vinden de druiven op zo’n 350 meter hoogte de perfecte 
condities om te rijpen.
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Castiglion del Bosco
Een grote brunello 
is een droomwijn, 

zeker het jaar 2015, 
waarbij wijnmaakster 

Cecilia Leoneschi 
voor perfecte 

harmonie zorgde.

23. 2018 Rosso di Montalcino Vigneto Gauggiole
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2025. €24,90 per fles €32,50 
Het kleine broertje van de brunello, gemaakt van druiven uit de wijngaard ‘Gauggiole’. Een neus van 
kersenfruit en pruimen, wat leer en tabak, met een frisse mineraliteit en tonen van rode bloemen. 

24. 2015 Brunello di Montalcino
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2029. €39,50 per fles €51,90 
Klassieke brunello-aroma’s van mooi rijp donker kersenfruit, viooltjes, tabak en specerijen. De wijn is 
complex, harmonieus, geconcentreerd en bezit een prachtige levendige frisheid.

25. 2015 Brunello di Montalcino – Campo del Drago
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2035. €85,00 per fles €112,50 
Gemaakt van geselecteerde druiven afkomstig van de gelijknamige topwijngaard. Zeer complex en 
krachtig, met pruimen, zwart fruit, cacao, kreupelhout en laurier. De lengte is indrukwekkend.

26. 2015 Brunello di Montalcino Riserva – Millecento
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2035. €135,00 per fles €179,00
Deze riserva wordt alleen gemaakt in topjaren en is gemaakt van een selectie van de beste druiven van 
de beste percelen. 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.

De magie van Brunello
 
Liefhebbers van Italiaanse wijnen hebben het wel over de drie B’s, doelend 
op barolo, barbaresco en brunello, die worden gezien als de drie meest 
hoogwaardige wijnen van Italië. Hier in meegaan zou andere grote Italiaanse 
wijnen tekort doen, maar zeker is dat ook brunello iets van magie in zich 
herbergt. Brunello di Montalcino ligt in het zuidwesten van Toscane, met 
wijngaarden grenzend aan het prachtige stadje Montalcino. De combinatie 
van een warm microklimaat, een bijzondere bodem en een perfect aange-
paste druif (brunello is een kloon van de sangiovese) geeft wijnen met een 
uniek karakter en een groot bewaarpotentieel. Hier huist Castiglion del 
Bosco, een van de topdomeinen van de streek. Het schitterende landgoed 
bestaat uit maar liefst tweeduizend hectare van met name bos. 62 hectare is 
aangeplant met wijnstokken.
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Agripunica
Als overal in Italië 
wijn gemaakt kan 
worden, dan ook 

op Sardinië. En wat 
voor een wijnen! 

Een eerbetoon aan 
Giacomo Tachis.

Santa Maria 
La Nave

Hier wordt met 
zoveel liefde,
toewijding en 

nauwkeurigheid 
gewerkt dat het re-
sultaat alleen maar 
exceptioneel kan 
zijn. Dat is het ook!
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30. 2017 Millesulmare – Sicilia
WIT / Op dronk: tussen 2021 en 2028. €42,50 per fles €56,50 
Gemaakt van 100% grecanico dorato. Een wijn van de vulkaan met de geur van de zee. Helder, strogeel 
van kleur met gouden reflecties. Een explosie van aroma’s: appel, witte perzik, ananas en citrus met 
nuances van vanille, witte peper en een uitgesproken mineraliteit.

31. 2017 Calmarossa – Etna
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2035. €42,50 per fles €56,50 
Gemaakt van nerello mascalese en nerello cappuccio. Verfijnd, rijk aan mineralen, met de indringende 
geur van rozen en wilde viooltjes, kersen- en frambozentonen, wat kaneel- en kreupelhoutnuances, samen 
met een hint van grafiet, cacao en zoethout.

28. 2017 Montessu – Isola dei Nuraghi
ROOD / Op dronk: tussen 2021 en 2027. €15,90 per fles €21,50
De carignano wordt geassembleerd met delen syrah, merlot, cabernet-sauvignon en cabernet franc. Don-
ker fruit, iets van leer, cacao en kreupelhout, zwoel geconcentreerd fruit, een aangename kruidigheid.

29. 2016 Barrua – Isola dei Nuraghi
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2030+. €29,90 per fles €41,50 
Carignano, aangevuld met merlot en cabernet-sauvignon. Complexe geuren van rijp rood en zwart fruit, 
specerijen van zoethout. Krachtig en kruidig, met rijpe tanninen en een elegante zuurgraad. 

De liefde voor de Etna
 
Vorig jaar presenteerden wij voor het eerst een van de meest spannende 
nieuwelingen in ons assortiment van de laatste jaren. Het verhaal van de 
wijnen begint op de Etna, de hoogste actieve vulkaan van Europa, omringd 
door zee. De Etna heeft meer dan 220 kraters, die stammen uit verschillende 
tijden en liggen op verschillende hoogten. Dit zorgt ervoor dat de grond heel 
divers van samenstelling en leeftijd is. Iedere wijngaard op de Etna wordt 
beïnvloed door zijn bodem, de hoogte en de kant van de vulkaan waar hij 
gelegen is. Zelfs als een wijngaard beplant is met dezelfde druif, van dezelfde 
kloon, krijg je volstrekt verschillende wijnen. Wijnmaakster Sonia Spadaro 
Mulone is hier geboren en getogen en heeft een grote liefde voor alles wat 
de vulkaan te bieden heeft. Ze streeft naar behoud van oude wijnstokken en 
eeuwenoude tradities. Zij werkt er enkel met lokale druiven, verkregen uit 
selecties van stekken van pré-druifluis(Phylloxera)-stokken, op wijngaarden 
die niet het makkelijkst te bewerken zijn. Het gebied is ruig, veeleisend en 
bevindt zich op grote hoogte (tussen 800 en 1100 meter hoogte). De perce-
len liggen op de steile hellingen van oude gedoofde kraters. Er wordt volgens 
de oude tradities van Etna wijn gemaakt, waarbij alles ‘met lichte hand’ ge-
beurt, gericht op verfijning en expressie. Helaas is de productie minuscuul, 
maar de kwaliteit is van een ongekende schoonheid. 

Uitmuntende Sardijnse wijnen
 
Agricola Punica werd gecreëerd door de vermaarde wijnmaker van de top-
wijn Sassicaia, Giacomo Tachis. Tachis die zijn vakanties graag doorbracht 
op Sardinië en daar de schoonheid van de carignanodruif ontdekte, wilde 
niets liever dan naast zijn werkzaamheden op Tenuta San Guido prachtige 
wijnen maken op zijn Sardinië. Het in 2002 opgerichte Agripunica kocht 
een wijngaard, verdeeld in de twee percelen Barrua en Narcao, gelegen in 
het zuidwesten van Sardinië. Dit gebied staat bekend als ‘Basso Sulcis’. De 
carignano voelt zich hier in de warmte en droogte prima thuis en ook de vele 
zonuren vindt hij heerlijk. Volgens Tachis is het met name de lichtintensiteit 
die het hem hier doet. Elders aangeplant zouden de druiven veel te snel rij-
pen, maar door de regulerende zeebries blijft de temperatuur gematigd. Een 
ambitieus project dat een doorslaand succes werd!

De prachtige wijngaarden 
van Basso Sulcis, thuis van 

de carignano
– X
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STANDAARD VOORWAARDEN
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 verwach-
ting, 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 31 december 2020.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats in de loop van 
2021. We nemen contact met u op, 
zodra de wijnen beschikbaar zijn.
 

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 an-
ders aangegeven). De prijzen komen 
niet in aanmerking voor aanvullende 
kortingen. Om gebruik te kunnen ma-
ken 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 hieron-
der), dient uw betaling uiterlijk 14 
januari 2021 door ons ontvangen 
te zijn. Bij betalingen nadien gelden 
aangepaste tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstel-
ling 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 fac-
tuur. 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 voor-
dat de wijnen aan u zijn uitgeleverd, 
dan behouden wij ons het recht voor 
deze aan u door te berekenen. Even-
tuele 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. 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 opslagkos-
ten in rekening gebracht.

Bewijs van ‘in opslag’:
Indien de wijnen bij verkoper worden 
gelaten, zullen op de betreffende fac-
tuur 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 rechts-

wege 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. eige-
naar daartoe, bij aangetekend schrij-
ven 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 gereali-
seerde 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 teniet-
gaan 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 2020

2 huidig tarief over opslagjaar 2020

1x 2018 Vintage Tunina – Venezia-Giulia, Jermann
1x 2016 Barolo, Ceretto
1x 2017 Do ut Des – Rosso di Toscana, Fontalpino
1x 2017 Desiderio – Rosso di Toscana, Cantina Avignonesi
1x 2015 Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco
1x 2017 Calmarossa – Etna, Santa Maria La Nave

1x 2017 Gradale – Barbera d’Asti, Villa Terlina
1x 2017 Amarone della Valpolicella, Palazzo Maffei
1x 2017 Dofana cru – Chianti Classico, Fontalpino
1x 2018 Rosso di Montalcino Vigneto Gauggiole, 
Castiglion del Bosco
1x 2016 San Zopito – Montepulciano d’Abruzzo, Torre Raone
1x 2017 Montessu – Isola dei Nuraghi, Agripunica

Proefpakket ‘I migliori vini italiani’
Ontdekkingsprijs: €238,00 €316,25

Proefpakket ‘Giro d’Italia’
Ontdekkingsprijs: €125,50 €165,75

Maak kennis met onze cru’s uit Italië


