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Het enige land waar in alle regio’s wijn wordt gemaakt
ITALIË: UITZONDERLIJK DIVERS
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Roberta Ceretto 
bij de Monsordo Bernardina 

wijngaard in Piemonte
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Wij presenteren 
u onze parels!

Fontalpino

Ceretto

Palazzo Maffei

Avignonesi
Prima Pietra

Castiglion del Bosco Torre Raone

Santa Maria La Nave

Agripunica

zoals het Toscaanse Bolgheri, internationale belangstelling 
kregen. Grotere producenten gingen bovendien op zoek 
naar nieuwe, interessante en betaalbare wijnbouwgrond en 
streken neer op Sicilië, in de Marken, Umbrië, Apulië etc. Zij 
werden er voortrekkers, wat de lokale producenten stimu-
leerden om ook beter te werken. Een nieuwe generatie stond 
op en ging goed geschoold de uitdaging aan. Veel streken 
vonden zichzelf opnieuw uit. Ze braken met oude wijnmaak-
tradities en plaatsten kwaliteit voor kwantiteit. Zeker de laatste 

jaren gebeurt er veel. Er is een verregaande interesse in het
gebruik van autochtone druiven, biologische en biodynami-
sche wijnbouw rukt op, men zoekt koelere gebieden op, zo-
wel aan de kust als op hoogte en terroirexpressie gaat boven 
extractie en de smaak van het eiken. Niet zo raar dat er jaar-
lijks nieuwe producenten het licht zien, maar wij zien ook 
bestaande producenten verdere kwaliteitsslagen maken en 
zichzelf uitdagen om leiders in hun regio te blijven. Een 
gezonde concurrentie op het gebied van kwaliteit verspreidt
zich over het land. Laat ons daar maar de vruchten van pluk-
ken!

et grote succes dat deze voorverkoop sinds enkele 
jaren laat zien, geeft wel aan hoezeer de populari-
teit van de topwijnen uit Italië is toegenomen.

Voor ons hangt deze samen met de steeds 
verder toenemende kwaliteit van de wijnen die er vandaan 
komen, gekoppeld aan een zeer grote diversiteit. Maar ook 
met de toegenomen populariteit van Italië als vakantieland. 
Een land dat we naast zijn natuurschoon en fotogenieke 
steden en dorpen, associëren met lekker eten en mooie 
wijnen. Iedere regio heeft op dit gebied veel te bieden en 
nodigt ook ons uit om steeds weer te zoeken naar gave nieu-
we producenten.

Italië is als wijnproducent interessant in het lagere prijsseg-
ment, maar juist ook in het topsegment gebeurt er heel erg 
veel. Het is bij uitstek een land waar generaties lang de kennis 
van het wijnmaken werd overgedragen van vader op zoon. 
Op het platteland leefden en leven de mensen vaak in kleine 
gemeenschappen bij elkaar en bestaan er veel gemengde 
bedrijven, die naast een bescheiden wijnproductie ook 
andere activiteiten hebben. De wijn werd met name lokaal 
verkocht en heel kritisch op de kwaliteit was men niet. Maar 
toen de successen in streken als Barolo, Barbaresco, Mon-
talcino en Montepulciano kwamen, en de prijzen daar flink 
begonnen te stijgen, werden andere regio’s ook getriggerd. 
Helemaal toen ook minder in het oog springende gebieden, 
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Azienda Agricola 
Gillardi

is het familiedo-
mein dat Giacolino 
overnam van zijn 
ouders en waar hij 
zijn kennis op zijn 
beurt overbrengt 

op dochter Elena. 
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Syrah in Piemonte, waarom niet?
 
Giacolino Gillardi stuitte ooit bij een van onze proeverijen in Haarlem op de 
grootmeesters van de noordelijke Rhône, Auguste Clape en Alain Graillot. Na een 
geamuseerd gesprek besloten de drie wijnmakers contact te houden en zo kwam 
het dat Gillardi afreisde naar de Rhône. Gefascineerd door wat de syrahdruif hier 
allemaal tot stand brengt, toog hij weer terug richting Piemonte. Naar zijn wijnhuis 
Ceretto dat hij naar de top bracht en waarbij hij nog altijd betrokken is. Maar zelf 
bezit hij ook een klein domein – Azienda Agricola Gillardi – waar hij samen met 
zijn dochter Elena prachtige wijnen maakt. Hier rook hij zijn kans, hier kon hij 
syrah gaan verbouwen – gewoon naast de nebbiolo – voor zijn barolo’s. Dat dat 
binnen het herkomstgebied helemaal niet mag, nam hij voor lief, ook al werd de 
wijn daarmee gedeclasseerd. Het gaat immers om de kwaliteit, niet om de naam. 
Die noemde hij eigenwijs Harys, syrah gespiegeld. 

1. 2016 Barolo
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032. €44,50 per fles €56,50
De wijn rijpte twee jaar op eiken houten vaten en vervolgens nog een jaar op fles. Krachtig en complex met aroma’s 
van bloemen, mineralen, truffel, cacao en pruimen. De tanninen zijn perfect rijp, nebbiolo op zijn mooist!

2. 2016 Barolo Vignane
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2035. €75,00 per fles €95,00
Gemaakt van oude stokken nebbiolo van de wijngaard Vignane met een rijping van maar liefst 42 maanden op oude 
houten vaten. Aroma’s van rijp donker fruit, chocolade en iets van leer. Een klassieke barolo, uit het topjaar 2016. 

3. 2018 Harys – Langhe 
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2036. €47,50 per fles €59,95 
Giacolino plantte zijn syrah in het zuiden van de Langhe aan, waar de bodem rijk is aan kalkrijke klei. De wijn 
rijpt achttien maanden in kleine houten vaten. Kracht en elegantie gaan hand in hand met tonen van rood fruit, 
zwarte bes, framboos en kruiden. 

Gillardi

La Gelsomina

Juist in het topsegment 
gebeurt er heel erg veel

Gump Hof Op de kalkachtige kleibodems 
van Dogliani komt de syrah 
fantastisch tot ontwikkeling
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Ceretto
Koppelt schoonheid 

aan innovatie,
terwijl de basis van
hun kwaliteit nog

altijd ligt in de
unieke wijngaarden.

“In the end we are farmers, 
but farmers with tuxedos.

                               – Roberta Ceretto  
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Het verschil 
tussen Barolo en 
Barberesco
Deze herkomstge-
bieden liggen bei-
de in de Langhe, 
in Piemonte. De 
wijnen worden 
gemaakt van de 
nebbiolodruif. 
Barbaresco ligt wat 
lager en dichter bij 
de rivier de Tanaro. 
Hierdoor is het er 
wat warmer en 
rijpt de nebbiolo er 
sneller. Om de tan-
ninen van barolo 
wat te verzachten, 
worden de wijnen 
hier langer opge-
voed; minimaal 38 
maanden tegen-
over 26 maanden 
voor Barbaresco. 
De laatste is met 
name in zijn jeugd 
wat vriendelijker.
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9. 2018 Barbaresco Bernadot
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2032+. €85,00 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. Zwoel, maar mooi in balans.

6. 2017 Barolo Prapò
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2036+. €102,50 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, balsamico, bloemen en specerijen. Prachtig in balans en vol spanning!

10. 2018 Barbaresco Gallina
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2032+. €87,50 per fles €112,50
Een nieuwe wijn van het domein, zeer rijk en smaakvol. In de neus aroma’s van bloemen, rood fruit en iets van 
kreupelhout. Het mondgevoel is rijk en heeft verfijnde tanninen. De afdronk is levendig en houdt secondelang aan.

4. 2017 Barolo
ROOD / Op dronk: tussen 2023 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 peper. Een wijn die zich al jong goed laat drinken.

7. 2017 Barolo Bussia
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2040+. €102,50 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, een schitterende zuurgraad en een immense lengte. 

11. 2018 Barbaresco Asili 
ROOD / Op dronk: tussen 2026 en 2035+. €125,00 per fles €169,95 
De vaandeldrager van het domein. Jong al breed geschakeerd met tonen van sigarentabak, cederhout, pruimen 
en bramen. In de smaakaanzet elegant en fris, met een schitterende tanninenstructuur en indrukwekkende lengte. 
Fascinerende klasse!

5. 2017 Barolo Brunate
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2038+. €99,50 per fles €132,50 
Ceretto bezit 5,5 hectare wijngaard in de beroemde wijngaard Brunate bij La Morra. Altijd wat zachter en toe-
gankelijker. Een indrukwekkende structuur, mondvullend met zwoel rijp fruit, tabak, herfstblad en zoethout.

8. 2018 Barbaresco  
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2028. €42,50 per fles €54,95 
De klassieke barbaresco. Een assemblage van verschillende wijngaarden, met daarin frisheid enerzijds en volume 
en rijpheid anderzijds. De neus is ingetogen, heerlijk bloemig, en geeft zacht rood fruit en frisse tanninen. Heerlijk!

Grondleggers van de ‘wijngaardbenadering’
 
Een domein dat wijn maken tot kunst heeft verheven, is Ceretto. Los van de stap 
naar biologische wijnbouw, hebben de wijnen onder leiding van Alessandro 
Ceretto de laatste jaren verder aan verfijning en kwaliteit gewonnen. Hiermee 
wordt het levenswerk van grootvader Riccardo, dat op indrukwekkende wijze werd 
uitgebouwd door zijn kinderen Bruno en Marcello, nu verder vervolmaakt. Inspi-
ratie haalden Bruno en Marcello uit de Bourgogne, waar iedere akker zijn eigen 
karakter heeft. Ook in Barolo en Barbaresco zijn de terroirverschillen groot en de 
wijngaarden sterk versnipperd. Zij besloten daarom afzonderlijke wijngaardwijnen 
te creëren, toentertijd uniek in de streek. In de herfst komen de terroirverschillen 
prachtig in beeld via de verschillende kleuren van het blad in de wijngaard; een 
betoverend mooi gezicht. De nebbiolodruif die aan de basis ligt van de wijnen, is 
net als pinot noir geen gemakkelijke druif. Maar wel een spiegel van de terroir en 
indien op de juiste wijze behandeld, gebeurt er iets magisch. Wij durven te zeggen 
dat de Ceretto’s grondleggers zijn van de huidige barolo’s en barbaresco’s. 

Alessandro is dol op zijn 
nebbiolo, die hij slechts 
plukt bij perfecte rijpheid. Oogsttijd in Barolo, de mooiste tijd van het jaar!
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Palazzo Maffei
is gezegend met 

een uniek microkli-
maat, waardoor de 
wijnen de juiste har-
monie en structuur 

kennen. 

Gump Hof
één van onze 

nieuwe aanwinsten, 
waar oude tradities 
worden voortgezet 
met de nieuwsgie-
righeid naar nieu-
we ontwikkelingen.
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17. 2018 Amarone della Valpolicella
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2028. €26,50 per fles €33,50
De corvina-, corvinone- en rondinella-druiven worden eerst vier maanden op matten ingedroogd voor de persing. 
Hierna volgt een rijping op eikenhouten vaten én op fles. Zwoele tonen van kers, braam, chocola en specerijen.

15. 2018 Weissburgunder Renaissance – Südtirol
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €34,90 per fles €43,90
Een aantrekkelijk neus van rijpe abrikozen, mango, peer en bloesem. In de smaak prachtig in balans, met een mooie, 
rijke structuur, honing, citrusfruit, bloemen, fijne zuren en een klein bittertje in de lange afdronk.

13. 2020 Weissburgunder Praesulis – Südtirol
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027. €18,95 per fles €23,90
Een weissburgunder met een zeer expressief en zuiver karakter. Sappig en fris met tonen van citrusfruit, groene 
appels en witte peper. De smaak is rijk en gelaagd, heeft een mooie balans en een lange, ziltige finale.

12. 2020 Sauvignon Praesulis – Südtirol
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2027. €19,25 per fles €24,50
Een korte, koude schilweking geeft extra expressiviteit en de rijping sur lie van acht maanden op cuve en grote 
houten vaten zorgt voor structuur en complexiteit. Spannend en fris met tonen van kamille, kruisbes en citroen.

18. 2015 Conte di Valle – Amarone Valpolicella Riserva
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2030. €44,50 per fles €57,50 
Voor de riserva worden dezelfde druiven en techniek gebruikt, alleen worden de druiven later geplukt én krijgt 
de wijn een nog langere rijping op hout. Het resultaat is een wijn met een enorme intensiteit en complexiteit, maar 
tevens een aantrekkelijke frisheid.

16. 2018 Pinot Noir Renaissance – Südtirol
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2034. €55,90 per fles €70,50 
Een grote wijn met precisie, structuur en intensiteit die een lange rijping op verschillende formaten houten vaten 
heeft gehad. Gelaagd met een luchtige elegantie en frisheid en tonen van zwarte kers, kruidnagel en mokka.

14. 2018 Sauvignon Renaissance – Südtirol
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2026. €36,95 per fles €46,90 
Gemaakt van later geoogste druiven voor meer concentratie. De rijping vindt het eerste jaar op hout en het tweede 
jaar op rvs plaats. Delicate neus met subtiele tonen van rijp citrusfruit en bloesem, de smaak is rijk en krachtig. 

Pure verleiding
 
Valpolicella heeft het wijngebied Veneto de meeste faam bezorgd. Hier worden 
rode wijnen gemaakt van de lokale druivenrassen corvina, molinara en rondinella 
volgens traditionele en inmiddels beroemde methodes. Amarone is een intens 
rijke rode wijn gemaakt van half gedroogde druiven. Zo concentreert de suiker 
zich in de druiven. Na een lange vergisting rijpt de wijn twee tot 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. Amarone komt van 
het Italiaanse ‘amaro’ dat bitter betekent en slaat op de aanwezige tanninen. Deze 
worden alleen maar zachter naarmate je de wijn tijd geeft en de fles nog even laat 
liggen. 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-rendementbeleid in de wijngaarden 
zorgen voor druiven én wijnen van de hoogste kwaliteit.

Het lang bewaarde geheim van Italië
 
De wijnen uit Südtirol (Alto Adige) waren al erg geliefd onder Italianen. Want, 
voor mooi wit moet je hier zijn. De unieke ligging aan de zonzijde van de Alpen, 
de steile wijngaarden op hoogte, dus koel, maar mét voldoende zonuren, staan 
garant voor kwaliteitswijnen. Toen het gebied ook bij toeristen steeds populairder 
werd, zowel in de winter als in de zomer, nam ook de bekendheid van de wijnen 
toe. Hier kun je namelijk nog redelijk betaalbaar op vakantie – in vergelijking met 
sommige gebieden in Frankrijk of Zwitserland – én tegelijkertijd van fantastische 
gastronomie genieten. Gump Hof is hier een kleine, maar belangrijke speler. 
Markus Prackwieser weet als geen ander zijn wijnen steeds te verbeteren, mét 
behoud van de identiteit van de omgeving. Zijn druiven profiteren van het hoog-
ste aantal zonuren van heel Italië en in combinatie met de koele nachten leidt dit 
tot perfect rijpe druiven met een enorme concentratie. Het sublieme werk in de 
kelder zorgt voor wijnen met een rijke textuur, frisheid en zuiverheid. 

Een familieportret van de Cottini’s 
maak je maar beter in de wijnkelder

Beeldschoon, maar hard werken in 
de steile wijngaarden van Gump Hof
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Prima Pietra
heeft maar één 

doel: een perfecte 
reflectie vormen 

van de bijzondere 
terroir.

23. 2018 Prima Pietra – Toscana
ROOD / Op dronk: Op dronk: tussen 2024 en 2032+. €38,95 per fles €49,50 
Een assemblage van merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc en petit verdot. De druiven worden apart geoogst, 
gevinifieerd en opgevoed. Aroma’s van zwoel fruit, mineralen, rode bloemen en in het bezit van rijpe tanninen.

24. 2016 Permassimo – Rosso di Toscana
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2038. €149,50 per fles €199,00 
Uit het perfecte oogstjaar 2016. Een selectie van de beste cabernet-sauvignon (78%), aangevuld met cabernet 
franc en een klein beetje merlot. Prachtig donker fruit, fris, verfijnd en geconcentreerd. Groots en meeslepend. 
Volgens James Suckling: “solid as a rock”! 

De introductie van een nieuwe wijn
 
Maremma is het spectaculaire kustgebied van Toscane, gelegen nabij de Tyrreense 
zee. In het gebied worden uitmuntende wijnen gemaakt, waarvan die uit Bolgheri 
het meest bekend zijn. Iets ten noorden van Bolgheri ligt het kleine wijngebied 
Riparbella. Doordat de wijngaarden hier hoger liggen dan die van Bolgheri, heerst 
er een ander microklimaat, met koelere nachten. Bovendien heeft de zee een tem-
perende invloed op het klimaat. Dit wonderschone stukje natuur is de thuishaven 
van Prima Pietra. Het domein werkt biologisch en ongelofelijk secuur, vanuit de 
filosofie om een natuurlijk evenwicht te bereiken in de wijngaard. In de afgelopen 
twintig jaar heeft het team van Prima Pietra het domein ook spreekwoordelijk naar 
grote hoogte gebracht. Er is vijf jaar lang gewerkt om de wijngaarden in optima for-
ma te krijgen, een nieuwe kelder is gebouwd en naast hun topcuvée Prima Pietra 
werd daar recent een droomwijn aan toegevoegd: Permassimo. 
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RAEen plekje in Toscane waar 
de klasse vanaf druipt

Een hoge ligging, een sterke invloed van de zee en een bodem 
rijk aan mineralen, bieden een ideale mix voor wijnbouw.

19. 2019 Chianti Classico
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €15,70 per fles €19,25
De druiven komen van drie verschillende wijngaarden, de vergisting en rijping vindt plaats op houten vaten. Kracht, 
elegantie en frisheid zijn in perfecte harmonie. Tonen van kersen, blauwe bessen, pruim, vanille, zoethout en cacao.

20. 2018 Montaperto cru – Chianti Classico
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2030. €31,50 per fles €39,95
In deze hoger gelegen wijngaard met een koel microklimaat banen de wortels van de sangiovese- stokken zich een 
diepe weg in de arme, stenige bodem. Een echte terroirwijn met een bloemig en fruitrijk karakter, expressie en finesse!

21. 2018 Dofana cru – Chianti Classico
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2032. €31,50 per fles €39,95 
De koelere bodem van Dofana is rijk aan klei en geeft een rond en rijk karakter aan de wijn. Een prachtige 
sangiovese met rijp donker fruit, vanille, kreupelhout, tabak en aanwezige, maar mooi rijpe tanninen.

22. 2018 Do ut Des – Rosso di Toscana
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2032. €29,90 per fles €38,50
De Do ut Des is een bordelaise assemblage van gelijke delen merlot, cabernet-sauvignon en petit verdot. Een span-
nende balans tussen rijp fruit als bramen, zwarte kersen, bosbessen en pruimen en zoete tonen als kaneel en vanille.

Chianti Classico biedt volop kwaliteit
 
Toscane staat bekend om de druif sangiovese. Maar ook de bordelaise druiven 
merlot en cabernet-sauvignon staan hier veel aangeplant, en bij Fontalpino zelfs 
ook wat petit verdot. In Chianti, het gebied in Toscane tussen Siena en Florence, 
wordt al sinds de 13e eeuw wijn gemaakt. Echte kwaliteitswijnen kwamen pas na 
de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de productie omlaag ging, wijngaarden 
werden aangepakt en overgestapt werd naar modernere wijnmaaktechnieken. 
De bolgevormde flessen met rieten mandjes maakten plaats voor meer gangbare 
flessen en inmiddels heeft Chianti zelfs de hoogste herkomstbenaming van Italië; 
DOCG. De kwaliteitswijnen komen dan weer uit Chianti Classico, het oorspron-
kelijke gebied binnen Toscane waar Fontalpino huist. Broer en zus Filippo en 
Gioia Cresti zijn de huidige eigenaren van dit familiedomein en bewerken het 
land biologisch met zo min mogelijk ingrijpen in het landschap. Ieder perceel 
wordt bij perfecte rijpheid geoogst, waarna een strenge selectie van de druiven 
plaatsvindt; alleen de beste halen de fles. Fontalpino gaat in hun wijnen voor 
harmonie en elegantie, niet voor overmatige concentratie of houtinvloed.

Even poseren voor de Hollandse vrienden van Okhuysen.

Carpineta 
Fontalpino

Broer en zus met 
de neuzen dezelf-
de kant op: alleen 
het beste is goed 
genoeg voor deze 

twee.
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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.
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25. 2019 Rosso di Montalcino – Vigneto Gauggiole
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €23,95 per fles €29,95
2019 was een groot jaar voor Toscane. Een aantrekkelijke neus van kersenfruit en pruimen, wat leer en tabak, met 
een frisse mineraliteit en tonen van rode bloemen en zwarte peper. De afdronk is kruidig en houdt lang aan.

26. 2016 Brunello di Montalcino
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2032. €42,95 per fles €54,50
Internationaal de meest gewaardeerde wijn van del Bosco. Klassieke brunello-aroma’s van mooi rijp kersenfruit, 
viooltjes, tijm en specerijen. Grote finesse en elegantie, vergezeld van een prachtige levendige frisheid. 

27. 2016 Brunello di Montalcino – Campo del Drago
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2036. €97,50 per fles €129,00 
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 met mooie geïntegreerde zuren.

28. 2016 Brunello di Montalcino Riserva – Millecento
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2036+. €134,50 per fles €179,00 
Deze riserva wordt alleen gemaakt in topjaren en is gemaakt van een selectie van de beste druiven. Aroma’s van 
donker fruit, met ook iets van koffie en toast. De smaak bezit zowel volume als een heerlijke frisheid. Subliem!

Schoonheid geboren uit ambities 
 

Het najagen van dromen is Massimo Ferragamo met de paplepel ingegoten. Het 
verhaal van zijn vader Salvatore Ferragamo is haast een sprookje: hij bewees vriend 
en vijand dat zélfs een arme jongen uit Napels een heus mode-imperium kan op-
bouwen. Het vraagt om lef, creativiteit en goed ondernemerschap. In 2003 stuitte 
Massimo op Castiglion del Bosco. Hij werd op slag verliefd. Om zijn Toscaanse 
droom verder invulling te geven, kocht hij het domein. Het landgoed bestaat uit 
maar liefst tweeduizend hectare van met name bos. Slechts 62 hectare is aange-
plant met wijnstokken. De combinatie van een warm microklimaat, een bijzondere 
bodem en een perfect aangepaste druif (brunello is een kloon van de sangiovese) 
geeft wijnen met een uniek karakter. Verantwoordelijk voor de wijnen zijn de 
gerenommeerde wijnmaker Nicolò d’Afflitto en oenologe Cecilia Leoneschi. Hun 
werk kent maar één doel: wijnen maken die een perfecte reflectie vormen van het 
bijzondere terroir en – hoe kan het ook anders – van de hoogste kwaliteit. 

Het unieke karakter 
van Brunello heeft een 

grote aantrekkingskracht 
op wijnliefhebbers

Ruggero Mazzili – wijngaardconsultant, 
Cecilia Leoneschi – oenoloog/wijnmaker, 
Giuseppe Caviola – adviserend oenoloog

Avignonesi
Uniek en authentiek 

dankzij een eeu-
wenoude historie 

met een bio-dyna-
misch zwaartepunt.
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30. 2017 Poggetto di Sopra – Vino Nobile di Montepulciano 
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2030+. €59,90 per fles €76,00
Een waar eerbetoon van de Alliance aan de terroir van Poggetto di Sopra. Rijp fruit van kersen met nuances van 
lavendel, tijm en wilde munt. De zijdezachte tanninen bieden textuur, warmte en levendigheid. Wat een wijn!

31. 2018 Grifi – Rosso di Toscana
ROOD / Op dronk: tussen 2025 en 2034. €34,95 per fles €46,90
Voor deze cuvée wordt sangiovese geassembleerd met cabernet-sauvignon, beide laatrijpende druiven. Zij zorgen 
voor een wijn met karakter én frisheid. Tonen van bosbessen, bramen, kruiden en Aceto Balsamico. 

32. 2018 Desiderio – Rosso di Toscana
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2033. €38,95 per fles €48,90 
Een 100% merlot vernoemd naar de stier die ooit hier op de boerderij leefde. Deze druif onderstreept het warme 
Toscaanse karakter met een breed aromatisch palet variërend van kersenjam tot zwarte thee, rabarber en tabak. 

33. 2017 50&50 – Rosso di Toscana 
ROOD / Op dronk: tussen 2027 en 2035. €97,50 per fles €125,00 
Een samenwerking met Capannelle (Chianti) die 50% sangiovese meebracht en werd geassembleerd met 50% 
merlot van Avignonesi. Heerlijk klein rood fruit, bes en zwarte kers met nuances van vanille, munt en tijm.

29. 2017 Vino Nobile di Montepulciano 
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2028+. €20,90 per fles €26,50 
Ondanks de uitdagingen van 2017 zoals voorjaarsvorst en droogte, zijn de wijnmakers erin geslaagd de zacht-
heid te behouden. Typische sangiovese-aroma’s van rode bessen, kersen en een vleug je mediterrane kruiden.

Gelukkig niet alleen meer voor de adel
 
Alliance Vinum is een vereniging waar de zes wijnhuizen Salcheto, Poliziano, La 
Braccesca, Dei, Boscarelli, en Avignonesi toe behoren. Deze bezitten met elkaar 
de bijzondere wijngaard ‘Poggetto di Sopra’. Het is hun doel om de terroir van 
Montepulciano via deze wijngaard optimaal tot uitdrukking te brengen. Aan het 
hoofd van het project staan Ashleigh Seymour en Matteo Giustiniani, de wijnma-
kers van Avignonesi. Zij controleren de kwaliteit van de druiven en zijn verant-
woordelijk voor het kelderwerk. Het is niet verwonderlijk dat de alliantie uitge-
rekend Poggetto di Sopra heeft gekozen. De kalkhoudende kleibodems worden 
doorkruist door een ader van blauwe natriumklei. Bovendien is de bodem rijk aan 
slib en prehistorische zee-afzettingen. Dit alles zorgt voor een zowel delicate als 
intense spanning in de wijnen. In algemene zin geldt dat de transitie van conven-
tionele wijnbouw naar bio-dynamisch de kwaliteit een enorme impuls heeft ge-
geven. Avignonesi wordt daarnaast ook geprezen om zijn uitzonderlijke Vin Santo. 

Virginie Saverys, eigenaresse 
van Avignonesi, ging over op 
biodynamische wijnbouw.
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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.
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35. 2019 Montessu – Isola dei Nuraghi
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2028. €15,95 per fles €21,50 
Syrah, merlot, cabernet-sauvignon en cabernet franc worden geassembleerd met carignano. Het zwoele geconcen-
treerde fruit en een aangename kruidigheid houden elkaar op de juiste wijze perfect in balans.

36. 2017 Barrua – Isola dei Nuraghi 
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2030+. €29,95 per fles €39,95 
Complexe geuren van rijp rood en zwart fruit met tonen van specerijen. Een krachtige en kruidige wijn met in de 
smaak tonen van salie, terugkerend rijp rood fruit en peper, rijpe tanninen en elegante zuren.

De erfenis van een visionair
 
Toen de in 2016 overleden Toscaanse oenoloog Giacomo Tachis geïnspireerd 
werd door de kwaliteit en mogelijkheden van de carignanodruif op het Italiaanse 
eiland Sardinië, startte hij samen met Tenuta San Guido (Sassicaia) en Cantina di 
Santadi een prachtige samenwerking. In 2002 werd, in het zuiden van Sardinië, 
Agripunica opgericht en werden de twee percelen Barrua en Narcao aangekocht. 
Het maken van rode topwijnen op Sardinië, met als basis de inheemse carignano, 
werd al snel een doorslaand succes. Essentieel voor dit succes is het mediterrane 
klimaat op Sardinië. De milde winters en hete en droge zomers maken het zuid-
westen van Sardinië de ideale omgeving voor de productie van rode wijnen. De 
combinatie van de lichtintensiteit, warmte en de regelmatige zeebries die de ex-
treme zomerhitte reguleert, maakt hét verschil voor de carignanodruif. Daarnaast 
is de houtrijping op Frans eiken een van de cruciale factoren om de juiste kwaliteit 
te verkrijgen, waar Tachis zo naar streefde.

Wijnen gemaakt in de wijngaard. 
Wijngaardmanager Pier Paolo 
Macciono draagt zorg voor de 
Narcao wijngaarden.

34. 2017 San Zopito – Montepulciano d’Abruzzo
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2033. €17,50 per fles €21,50 
De neus kent kruidige tonen van salie en rozemarijn, zoethout, bessen en balsamico. De zachte smaak is, samen met 
de intensiteit, prachtig in balans met de elegante zuren. Warme en kruidige aroma’s met een harmonieuze afdronk.

Het ontdekken waard!
 
Aan de oostzijde van Italië, grenzend aan de Apennijnen in het westen en de 
Adriatische zee in het oosten, liggen de Abruzzen. In dit dunbevolkte gebied vind 
je een van de mooiste en meest ongerepte regio’s van Italië, bestaande uit ruige 
natuur met vele bossen en steile bergen. In tegenstelling tot andere Italiaanse 
regio’s kent dit gebied minder variëteit in druivenrassen, maar verkrijgen autoch-
tone druiven hier een steeds prominentere plek. Azienda Agricola Torre Raone 
ligt verscholen in dit schilderachtige landschap. Luciano Di Tizio richtte hier, 
samen met zijn jeugdvriend Antonio d’Emilio, 30 hectare aan wijngaarden op-
nieuw in met behoud van de natuurlijke karakteristieken die dit eeuwenoude 
gebied kent. Zoals het historische fort midden in het landgoed op de zonnige heu-
vels van Loreto Aprutino de traditie belichaamt, houden de vrienden het verleden 
in ere door de lokale montepulcianodruif op traditionele wijze, maar wel met de 
juiste biologische aanpak perfect te laten rijpen.

De toren van Raone vormt 
het historisch middelpunt 
van dit kleine topdomein.

Torre Raone
De wijnmaker is 

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

wichtig. 



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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39. 2018 Millesulmare – Sicilia
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2030. €43,50 per fles €56,90 
100% greciano dorato. Een heerlijke neus vol ziltige mineraliteit, witte veldbloemen, steenfruit en honing. 
De smaak is krachtig, heeft een prachtig wit en geel fruit, amandelen, fijne zuren en een grote lengte.

40. 2018 Calmarossa – Etna 
ROOD / Op dronk: tussen 2023 en 2035. €43,50 per fles €56,90 
Verfijning, lengte, complexiteit, terroir, karaktervol, zo elegant als een pinot noir cru-wijngaard uit Bourgogne. 
Rood fruit, bloemen,mineralen, viooltjes, kersen, specerijen, fluwelige tanninen en prachtig in balans.

Een ware parel in ons assortiment
 
De jonge wijnmaakster Sonia Spadaro Mulone doet iets bijzonders op de majes-
tueuze Etna. Niet alleen bezit zij er twee uniek gelegen wijngaarden, maar ook 
zijn deze aangeplant met deels hele oude pré-druifluis wijnstokken, van vrijwel 
uitgestorven druivensoorten. Deze probeert zij te behouden door ze te reprodu-
ceren via massale selecties. De wijngaard La Nave is de hoogste op Etna en ligt aan 
de noordwestkant op 1100 meter. Het magma is hier verweerd tot een zeer fijn 
poederig zand. Het gebied is slecht toegankelijk en het kostte Sonia vele jaren van 
hard werk om de wijngaard in de juiste staat te krijgen en dit is op dit moment nog 
volop in ontwikkeling. Door de grote hoogte is het hier zelfs in de zomer vrij koel 
en zijn de nachten koud. De druiven komen langzaam tot perfecte rijpheid. Hier 
staan met name witte druiven aangeplant als greciano dorato en albanello. De an-
dere wijngaard, Monte Ilice, ligt aan de zuidoostkant op 800 meter hoogte, op een 
1000 jaar oude krater, die door zijn explosie een kegelvormige bult op het land-
schap heeft gevormd. De bodem is hier korreliger, met vulkanisch zand en kleine 
steentjes, en de wijngaard is zeer stijl, glad en moeilijk bewerkbaar. Machines 
kunnen hier überhaupt niet terecht. De wijngaard kent een eeuwenoude historie 
en het was Don Alfio die hem de laatste vijftig jaar geheel biologisch bewerkte en 
hem vol vertrouwen overdeed aan Sonia, die in dezelfde filosofie het werk voort-
zet. Hier staan rode en witte druiven als nerello mascalese, nerello cappuccio, 
carricante en catarratto.
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37. 2020 Etna Bianco
WIT / Op dronk: tussen 2022 en 2028. €16,90 per fles €21,50 
Een subtiele neus, met tonen van wit fruit, jasmijn en citrusfruit. De smaak is elegant, maar tegelijkertijd krachtig 
en geconcentreerd, en biedt tonen van geel fruit, amandel en frisse zuren.

38. 2016 Etna Rosso 
ROOD / Op dronk: tussen 2022 en 2027. €17,90 per fles €22,50 
De neus is elegant, met tonen van rijpe rode vruchtjes en iets van vanille. De smaak is stevig in de aanzet, heeft 
rijpe tonen van rood fruit, pruimen en herfstblad. De tanninen zijn mooi rijp, de afdronk is elegant en fris.

De magie van Etna
 
Een van de meest spannende wijngebieden van Italië van dit moment is Etna. 
Op het zuidelijk gelegen, warme Sicilië worden wijnen met grote elegantie, com-
plexiteit en frisheid gemaakt. Terwijl men op de lager gelegen wijngaarden aan de 
westkant van het eiland al begin augustus begint met het oogsten, mogen de drui-
ven op de Etna nog weken rustig blijven hangen. De hoogte van de wijngaarden 
en de complexe bodemsamenstelling, gevormd door de vele erupties door de 
eeuwen heen, zorgen voor expressieve wijnen met een zeer sterke identiteit. 
Nabij het gehucht Presa liggen in een natuurlijk amfitheater, op een hoogte van 
tussen de vijf- en zeshonderd meter, de schitterende wijngaarden van 
La Gelsomina. De bodem is hier puur vulkanisch en bestaat uit een mengsel van 
klei en lava, rijk aan mineralen. De witte druiven die hier staan aangeplant zijn 
carricante en catarratto, de rode de hier typische nerello mascalese en nerello 
cappuccio. De witte wijn wordt op rvs gefermenteerd en opgevoed, terwijl de 
rode wijn eerst in grote houten foeders verblijft en vervolgens nog ruim een jaar 
op kleinere eikenhouten vaten.

Een uniek landschap 
van kraters en wijngaarden

La Gelsomina
Een uniek en schit-
terende wijngaard 

dat een kleine 
rol vervult in het 

prachtige schouw-
spel van de natuur.

Nieuw
domein
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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 2021.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats in de loop van 
2022. 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 2022 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 2021

2 huidig tarief over opslagjaar 2021

1x 2017 Barolo, Ceretto
1x 2015 Conte di Valle - Amarone Valpolicella Riserva,           

1x 2018 Dofana cru - Chianti Classico, Fontalpino
1x 2016 Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco
1x 2018 Grifi - Rosso di Toscana, Avignonesi
1x 2018 Calmarossa - Etna, Santa Maria La Nave

1x 2018 Amarone della Valpolicella, Palazzo Maffei
1x 2019 Chianti Classico, Fontalpino
1x 2017 Vino Nobile di Montepulciano, Avignonesi  
1x 2017 San Zopito - Montepulciano d’Abruzzo, 

1x 2019 Montessu, Isola dei Nuraghi, Agripunica
1x 2016 Etna rosso, La Gelsomina

Proefpakket ‘I migliori vini italiani’
Ontdekkingsprijs: €243,00 €315,70

Proefpakket ‘Giro d’Italia’
Ontdekkingsprijs: €114,00 €144,75

Palazzo Maffei

Torre Raone


