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Italië Italië Italië 
Als wijnland is Italië misschien wel het meest diverse land  
ter wereld. De vijf verschillende klimaatzones en twintig  
wijngebieden bieden samen een breed arsenaal aan wijn.  
Van tintelend fris wit tot dik, romig en zwaar rood.  
Van vrolijke wijnen voor bij de borrel, complexe  
gastronomische wijnen om met de eveneens fantastische 
Italiaanse keuken te combineren, tot zwoele wijnen om  
de avond mee te eindigen. En alles wat daar tussenin 
ligt. Kortom, voor iedereen is er in Italië wel een nieuwe  
favoriet te vinden.

Zo verschillend als de regio’s zijn, beïnvloed door klimaat,  
terroir en druivenrassen, zo verschillend kan het weerbeeld  
per jaar zijn. Zo kent elke regio zijn mindere, goede, en  
ronduit fantastische jaargangen. Sommige gebieden hebben  
een gedetailleerde regelgeving omtrent de opvoeding van  
de diverse wijnen. Hierdoor wordt niet elke wijn van elk wijnhuis 
tegelijkertijd op de markt gebracht. Wij spelen hierop in door 
meerdere jaargangen in deze Italië special op te nemen.



Na onze jaarlijkse reis naar Italië durven wij wel te stellen 
dat dit een Italië special is geworden om niet te missen. Vier 
grootse jaargangen op een rij, met in elk jaar regelrechte 
toppers te vinden. Om het zoeken wat te vergemakkelijken 
hebben wij in deze folder voor de grote regio’s de vier jaar-
gangen op een rijtje gezet. Zo kunt u snel zien wat voor u de 
beste aankoop is om een spannende variëteit in de kelder te 
creëren. 

De wijnen die wij bijzonder mooi vinden en een zeer fijne 
prijs-kwaliteitsverhouding hebben, geven wij als TIP weer. 
Maar wilt u de allerbeste wijnen voor ú, kom dan gerust langs 
bij één van onze winkels voor persoonlijk advies. 

Vier oogstjaren op een rij
2015 De zomer van 2015 wordt veelal vergeleken met 
2003, tevens zeer heet. Maar waar er in 2003 een groot wa-
tertekort was, was daar in 2015 geen sprake van. Een koude 
en natte winter zorgde voor voldoende waterreserves, die hard  
nodig waren tijdens de hittegolf die zich vanaf juli deed gelden. 
Na wat broodnodige regens in augustus, begon de oogst dit 
jaar vroeg en producenten in vrijwel elke regio bejubelden de  
hoeveelheid, waardoor de algehele productie het grootst was 
van Europa. Met name de wijnen uit het noorden en Toscane 
bezitten een schitterende complexiteit en balans.

2016 In het algemeen is 2016 geen gemakkelijk jaar  
geweest voor de Italiaanse wijnboeren. Producenten in het  
zuiden en het midden die de wijngaarden en het onvoorspelbare 
weer nauwlettend in de gaten hielden, hebben door hun harde 
werken bijzonder mooie wijnen kunnen maken, ondanks de lage  
opbrengsten. Noordelijk Italië had het iets gemakkelijker en 
haalde jubelend de oogst binnen die volgens kenners zelfs  
beter is dan 2015. Het hele land heeft een zachte en droge 
winter ervaren waardoor uitbotting vroeg plaatsvond. De  
zachte winter zorgde ervoor dat schimmels die meeldauw  
kunnen veroorzaken niet gedood werden en boeren in het 
noorden hebben daar dan ook mee te kampen gehad. Wie 
de schimmel heeft weten te verslaan heeft vervolgens kunnen  
genieten van een perfect groeiseizoen.

2017 Het lijkt een terugkerend fenomeen te worden in Italië:  
onstuimige groeiseizoenen met steeds lagere opbrengsten. 
2017 kent de op één na laagste opbrengsten sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Door het hele land liet de winter zich van een 
milde kant zien, met bovengemiddelde temperaturen en weinig 
tot geen regenval. De milde weersomstandigheden zorgden in 
heel Italië voor een vroege botting. 

Eind april sloeg een hevige voorjaarsvorst toe waardoor veel 
producenten, met name in de wijngaarden lager in de valleien 
gelegen, veel wijnranken hebben verloren. Het noorden kreeg 
vervolgens hier en daar met zware hagelstormen te kampen, 
wat bij heeft gedragen aan de lage opbrengsten. 

Hierna ging de temperatuur snel omhoog en werd het zelfs 
een snikhete zomer waar irrigatie broodnodig was. Door de 
hitte verliep het groeiseizoen sneller ten opzichte van andere 
jaren. Veel wijngaarden kampten met de hitte en druiventrossen  
bestonden uit kleine, bijna overrijpe druiven. Vlak voor de oogst 
zakten de temperaturen echter en viel er voldoende regen om 
weer wat leven in de wijngaarden te brengen. De geplukte  
druiven waren onverwacht rijp, gezond en van zeer goede  
kwaliteit. Witte wijnen uit 2017 zijn aromatisch, gestructureerd 
en hebben een prettig alcoholpercentage. De rode wijnen zijn 
vol en geurig en zullen uitstekend ouderen.

2018 laat een regulier groeiseizoen zien. De hoeveelheid 
regen is voor sommige regio’s een probleem geweest. Na  
drie droge jaren was deze hoeveelheid water echter zeer  
welkom volgens veel wijnboeren. De winter was lang waardoor  
in alle regio’s de bloei pas laat op gang kwam. Mei en juni  
waren over het algemeen droog, waar er in juli en augustus  
juist meer regen viel. In bepaalde gebieden zijn de witte  
druiven daarom een week eerder geplukt dan in 2017. De  
blauwe druiven konden in september juist profiteren van  
afnemende hitte en zachter weer, waardoor rood zeer complex 
en mooi in balans is dit jaar.   

Prijzen zijn geldig t/m zaterdag 25 april 2020 of 
zolang de voorraad strekt.
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‘Vier grootse jaargangen, met in elk jaar 
regelrechte toppers’
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Friuli-Venezia-Giulia / 
Trentino-Alto Adige / Veneto

2015 Een buitengewoon goed oogstjaar, zowel voor de rode als voor de witte wijnen. Hoge temperaturen in de zomer zorgden 
voor een uitstekende rijpheid van de blauwe druiven. De milde temperaturen en frisse nachten in de tweede helft van september  
zorgden voor optimale condities voor de witte wijn.

2016 Door veel regen tijdens de bloei zijn de opbrengsten in 2016 wat lager in de noordelijke gebieden. De druiven die wel  
konden groeien zijn van exceptionele aard gebleken, bomvol smaak en prachtig rijp. Trossen die minder druiven dragen zijn minder 
gevoelig voor rot en schimmels wat met name belangrijk is tijdens het drogen van de Amarone-druiven. 
De zomer verliep uitstekend met een gemiddelde temperatuur van 32°C en regen op de gunstige momenten. Het lange groeiseizoen 
zorgde voor prachtig rijpe druiven en de verschillen tussen dag- en nachttemperaturen geven de wijnen finesse, balans en fijne aroma’s. 

2017 Door de hevige voorjaarsvorst heeft Friuli-Venezia-Giulia dit jaar 30% minder opbrengst gehad. De lagere opbrengsten 
gaan echter gepaard met een hoge kwaliteit. De witte wijnen zijn mooi in balans en net als de rode zijn ze bijzonder aromatisch. De  
wijngaarden die zich op de heuvels van de Valpolicella Classico regio bevinden zijn gelukkig gespaard gebleven voor de vorst en  
heeft een prachtige, zij het kleine, oogst voortgebracht. 

2018 Na de lange winter ondergingen de ranken vanaf mei een enorme groeispurt. Warme maanden, met voldoende regen,  
volgden waardoor de witte druiven enorm snel rijpten. Met regens die op de loer lagen eind augustus werd er besloten om de 
druiven eerder te plukken dan voorafgaande jaren. Vanaf september werd het weer rustiger en zorgden de verschillen in dag- en  
nachttemperaturen voor uitmuntende rijping van de blauwe druiven.

Zuani
De wijnen komen van een zorgvuldige blend 
van druivensoorten, voornamelijk sauvignon 
blanc, friulano, chardonnay en pinot grigio,  
die bekend staan om hun geweldige  
aroma’s en structuur. Van een klein deel van de  
druiven wordt de Zuani Riserva gemaakt,  
die rijpt in eiken vaten. (drinken: 2020-2024)
 

San Floriano del Collio  Gecombineerd  winkel- 
    24 flessen  prijs

 ’19 Collio Bianco ‘Vigne’   11,95 13,95
 ’16 Collio Bianco ‘Zuani Zuani’ Riserva 16,95 19,95

Kurtatsch 
Kellerei Kurtatsch, of Cantina Cortaccia in het 
Italiaans, is een van de oudste wijnbedrijven 
uit Alto-Adige. De geschiedenis gaat terug 
tot in de middeleeuwen. De kleine coöpera-
tie telt 190 aangesloten wijnboeren die allen 
één doel nastreven: Het maken van mooie  
kwaliteitswijnen. De wijnen van Kurtatsch  
bieden een enorme verscheidenheid in stijl. 
Dit komt mede door het enorme verschil in 
hoogte van de wijngaarden, van 220 tot 900 
meter. (drinken 2020-2025)

Cortaccia

 ’19 Pinot Grigio  8,95 9,95
 ’18 Chardonnay ‘Caliz’  9,95 11,95
 ’17 Pinot Bianco ‘Hofstatt’  12,95 15,95
 ’17 Chardonnay ‘Pichl’  12,95 15,95
 ’17 Pinot Grigio ‘Penoner’  15,95 18,95
 ’17 Sauvignon ‘Kofl’  15,95 18,95
 ’17 Amos  19,95   23,95
 ’19 Lagrein  10,95 12,95
 ’19 Pinot Nero  11,95 13,95
 ’17 Lagrein ‘Frauenrigl’  18,95 22,95
 ’17 Pinot Nero ‘Mazon’  25,95 29,95
 ’17 Soma  19,95   23,95
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Terlan
In het noorden van Italië, het Duitstalige Alto 
Adige, vindt u Cantina Terlan. De bodem is 
rijk aan het rode mineraal porfyr dat zorgt 
voor een mineralig karakter van de wijnen. In 
combinatie met de oude stokken, een laag 
rendement en een zorgvuldige selectie van 
rijpe druiven zorgt dit voor mooi uitgebalan-
ceerde wijnen met een uitzonderlijke rijpings-
potentie. (drinken: 2020-2026) 

Terlano

 ’18 Sauvignon ‘Winkl’  14,95 16,95
 ’18 Chardonnay ‘Kreuth’  15,95 18,95
 ’17 Pinot Bianco ‘Vorberg’ Riserva 19,95 23,95
 ’17 Gewurztraminer  ‘Lunare’  Riserva 28,95 34,95
 ’17 ‘Nova Domus’ Riserva 28,95 34,95

   (pinot blanc, s.b. & chardonnay)
 ’16 ‘Grande Primo’* Riserva 124,95 149,50
 ’17 Merlot ‘Siebeneich’ Riserva 16,95 19,95
 ’17 Pinot Nero ‘Monticol’ Riserva 19,95 23,95
 ’17 Lagrein ‘Porphyr’* Riserva 32,95 39,95



Buglioni
 
De afgelopen jaren is Mariano Buglioni een 
nieuwe weg ingeslagen wat betreft wijn  
maken. Samen met oenoloog Diego Bertoni 
wordt er meer nadruk gelegd op elegantere  
wijnen; fruitgedragen en met een enorme 
concentratie. (drinken: 2020-2029)

San Pietro in Cariano

 ‘19 ‘Il Disperato’  8,50   9,95 
 ’17 Valpolicella Superiore ‘l’Imperfetto’  9,95 11,95
 ’16 Valpolicella Ripasso Classico ‘il Bugiardo’ 14,95 16,95
 ’16 Amarone della Valpolicella Classico   29,95 34,95

  ‘l’Amarone’ 
 ’10 Amarone della Valpolicella ‘Teste Dure’  120,00 145,00

Prà
De terroirs van Monte Grande in Soave en 
de Monte Bisson rondom Morandina in de  
Valpolicella hebben dankzij dit wijnhuis inter-
nationale roem verworven. De wijnen zijn zeer 
puur, fruit gedreven en rijk van smaak. 
(drinken: 2020-2028)

Monteforte d’Alpone

 ’19 Soave Classico ’Otto’  9,50 10,95
 ’18 Soave Classico ‘Staforte’  14,95 17,95
 ’18 Soave Classico ‘Monte Grande’  16,95 19,95
 ’19 Valpolicella ‘Morandina’  11,50 13,95
 ’18 Valpolicella Superiore Ripasso ‘Morandina’ 16,95 19,95
 ’13 Amarone della Valpolicella Classico  35,95 41,95

Piemonte
2015 Een koele lente met veel regen gevolgd door een hittegolf in juni en juli. Relatief koele maanden augustus en september 
met af en toe een bui. Dit alles zorgde voor een topjaar. Door de perfecte rijpheid van de nebbiolo hebben de wijnen kracht en rijpe 
tannines.

2016 Sneeuw in de winter en regen in het voorjaar om voor voldoende grondwater te zorgen, een zonnige zomer met voldoende 
wind om de kans op ziekten te verlagen, de nodige buien om de groeiende druiven van wat verlichting te voorzien en een warme 
nazomer voor optimale rijping; Piemonte had in 2016 alle ingrediënten in huis voor een prachtige jaargang. Voor de nebbiolo was 
het een uitmuntend seizoen, met zeer verfijnde wijnen met een expressieve neus, rijpe tannines en voldoende frisheid. 

2017 Ondanks het moeizame groeiseizoen en de hete zomer zien we in de wijnen uit Piemonte een mooie zuurgraad, zoals ge-
wenst in de elegante nebbiolo en barbera druif. De wijnen uit 2017 zijn al jong goed genietbaar en over het algemeen wat eleganter 
in stijl door een mildere zuurgraad, maar wel aanwezige goed ‘verpakte’ tannines. Wij waren aangenaam verrast door een aantal 
goede Barolo’s en Barbaresco’s.

2018 In Piemonte wordt 2018 voorzichtig vergeleken met 2014, een zeer goed jaar voor deze regio. Na een lange witte winter 
arriveerde de lente laat. Temperaturen liepen al snel op en mei en juni zagen voldoende regen waardoor er, in tegenstelling tot de 
afgelopen drie jaar, geen watertekort was. Behalve een regionale hagelbui verliep het groeiseizoen voorspoedig en konden de  
boeren genieten van een “normaal” seizoen met mooie opbrengsten, zowel in kwantiteit als kwaliteit.

Il Falchetto
Het grootste deel van de wijngaarden is  
beplant met moscato en barbera, de  
traditionele en lokale druivensoorten. De  
wijnen zijn elegant en geconcentreerd. 
(drinken: 2020-2026)

Santo Stefano Belbo  Gecombineerd  winkel- 
    24 flessen  prijs

 ’18 ‘Pian Craie’ (sauvignon blanc)  15,50 17,95
 ’18 Barbera d’Asti ‘Lurei’  8,50 9,95
 ’18 Nebbiolo d’Alba  10,95 12,95
 ’17 Pinot Nero ‘Solo’  11,95 13,95
 ’17 Monferrato ‘la Mora’ (barbera, c.s.)  11,95 14,50
 ’17 Nebbiolo Langhe ‘Barbarossa’  12,50 14,95 
 ’18 Barbera d’Asti ‘Bricco Paradiso’  13,50 15,95
 ’15 Bricco Roche  38,95 44,95
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San Leonardo
De wijnen worden voornamelijk gemaakt 
van klassieke Bordeaux-druiven als cabernet  
sauvignon, merlot, carmenère en cabernet 
franc. Door de hoogte van de wijngaarden zijn 
ze elegant, verfijnd en hebben ze een enorm 
bewaarpotentieel. (drinken: 2020-2030)

Borghetto all’Adige Avio  Gecombineerd  winkel- 
    24 flessen  prijs

 ’18 ‘Vette di San Leonardo’ (sauvignon blanc) 9,95 11,50
 ’18 ‘Vette di San Leonardo’ (sauvignon blanc) magnum 20,95 23,95
 ’15 ‘Terre di San Leonardo’ (c.s. & merlot)  9,95 11,50
 ’14 ‘Villa Gresti’ (merlot & carmenère)  17,95 21,95
 ’14 ‘San Leonardo’ (c.s., c.f. & merlot)  41,95 49,95
 ’14 ‘San Leonardo’ (c.s., c.f. & merlot) magnum 89,95 109,50



Le Cecche
De wijnen van Le Cecche zijn fruitrijk, hebben 
veel finesse en persoonlijkheid. De Vlaamse 
eigenaar Jan de Bruyne boekt hier jaar na jaar 
grote progressie.
(drinken: 2020-2024)

Diano d’Alba  Gecombineerd  winkel- 
    24 flessen  prijs

 ’18 Langhe Rosso  8,50 9,95 
 ’18 Diano d’Alba (dolcetto)  8,50 9,95
 ’17 Barbera d’Alba  14,95 16,95
 ’16 Nebbiolo d’Alba  14,95 17,50
 ’18 Langhe Rosso ‘Fiammingo’*   16,50 18,95

  (merlot, nebbiolo, barbera)
 ’16 Barolo ‘Borzone’  24,95 29,95
 ’16 Barolo ‘San Pietro’  31,50 37,95
 ’16 Barolo ‘Sorano’  34,95 41,95

Grasso
De wijngaarden, beplant met nebbiolo, zijn 
gelegen in Valgrande in de gemeente Treiso, 
het hart van de Langhe. De wijnen hebben 
veel kracht, kruidigheid en zijn mooi droog, 
met voldoende sappigheid. 
(drinken: 2020-2029)

Treiso   
    

 ’15 Barbaresco ‘San Stunet’  19,95 23,95
 ’17 Barbaresco ‘Vallegrande’  22,95 26,95
 ’15 Barbaresco ‘Giacosa Spessa’  20,95 24,95
 ’13 Barbaresco ‘San Stunet’ Riserva 25,95 29,95
 ’13 Barbaresco ‘San Stunet’ magnum Riserva 61,50 72,95

E. Pira & Figli
De wijnen van Chiara Boschis zijn modern van 
stijl en biologisch. De druiven van de Barolo 
wijngaarden ‘Cannubi’ en ‘Via Nuova’ rijpen 
in kleine houten barriques van Frans eiken. 
De wijnen staan bekend om hun rijkdom, 
complexiteit, verfijning en rijpingspotentieel. 
(drinken: 2021-2029)

Barolo

 ’17 Dolcetto d’Alba  11,50 12,95
 ’18 Dolcetto d’Alba  11,95 13,95
 ’17 Barbera d’Alba  16,95 19,95
 ’17 Langhe Nebbiolo  19,95 23,95
 ’15 Barolo ‘Via Nuova’  44,95 52,50
 ’15 Barolo ‘Cannubi’  62,95 72,95

Paolo Scavino
Enrico, de zoon van Paolo Scavino, Scavino 
zit stevig aan de top van de wijnmakers  
uit Barolo. De wijnen zijn van uitzonderlijk 
hoog niveau, bezitten veel finesse en kunnen 
uitstekend rijpen. Zijn meest beroemde wijnen  
zijn de ‘Rocche dell’ Annunziata’ en de ‘Bric 
del Fiasc’. 
(drinken: 2021-2030)

Castiglione Falletto

 ’17 Langhe ‘Sorriso’  11,95 13,50
 ’18 Langhe Nebbiolo  15,95 18,95
 ’15 Barolo  31,95 36,95
 ’15 Barolo ‘Bricco Ambrogio’  45,95 54,95
 ’15 Barolo ‘Carobric’  53,95 62,95
 ’15 Barolo ‘Bric del Fiasc’  67,95 77,95
 ’13 Barolo ‘Rocche del Annunziata’ Riserva 147,95 177,50

Toscane
2015 Een uitmuntend oogstjaar. Wellicht het beste van de afgelopen 20 jaar. Perfect gerijpte druiven zorgen voor wijnen die rijk 
zijn aan smaak en concentratie.

2016 De lange, droge, winter ging over in een lange en natte lente. De milde zomer zorgde voor wijnen met een lager alcohol-
gemiddelde dan wij gewend zijn van Toscane, met name in de Chianti wijnen. Eind augustus en begin september viel er onverwachts 
veel regen, die gelukkig op het juiste moment ophield, wat de redding van de oogst werd. Een lange en zonnige nazomer, met  
voldoende waterreserves, zorgde voor optimale rijping van de druiven. Dit jaar brengt Toscane lichtere wijnen voort, die in tegen- 
stelling tot het onstuimige weer, prachtig evenwichtig zijn.

2017 In Toscane leverde de oogst dit jaar ruim 30% minder op dan 2016. Dit kwam voornamelijk door de warmte, waardoor de 
druiven veel minder rendement opleverden. Het positieve aspect hiervan is dat de druiven zeer rijpe en geconcentreerde wijnen 
voortbrengen, hier en daar met stevige tannines.

2018 In tegenstelling tot Piemonte liet het weer zich van een grillige kant zien in Toscane. Een zeer koud en regenachtig voorjaar, 
wat leidde tot een late bloei. De groeicondities in mei en juni waren ideaal, maar juli en augustus waren onrustig, met afwisselend 
zeer hoge temperaturen en heftige onweersbuien. Toch heeft de warmte zeer mooie en rijpe sangiovese-druiven opgeleverd, met 
fijne gebalanceerde zuren.
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Casa Emma
Casa Emma werkt zoveel mogelijk biologisch. 
De wijnen zijn voor het merendeel op hout 
gelagerd in kleine fusten en worden gedomi-
neerd door rijp sangiovese-fruit met een uit-
stekende lengte.  (drinken: 2020-2026) 

Castellina
  

 ’18 Chianti Classico  9,95 11,95
 ’15 Chianti Classico Riserva 19,95 23,95
 ’15 ‘Soloio’ (merlot) IGT 26,95 31,95

Castellare di Castellina
Evenwicht en elegantie kenmerken de wijnen 
van dit wijnhuis. Castellare maakt gebruik 
van lokale druivenrassen, zoals de bekende  
sangiovese, maar ook de minder bekende  
malvasia nera. Dit resulteert in intense  
wijnen met rijpe aroma’s en een prettige  
ronde smaak. (drinken: 2020-2028)

Castellina in Chianti

 ’18 Chianti Classico  13,95 16,95
 ’17 Chianti Classico  Riserva 19,95 23,95
 ’17 Chianti Classico ‘Vigna il Poggiale’  Riserva 23,50 28,95
 ’15 ‘I Sodi di San Niccolò’ (sangiovese) IGT 55,95 66,95

Sette Ponti
Twee wijnen van dit wijnhuis springen voor ons  
eruit, de ‘Oreno’, gemaakt van merlot, caber- 
net sauvignon en een klein deel petit verdot 
en de ‘Vigna dell’Impero’, een sangiovesewijn  
afkomstig van van ca. 80 jaar oude wijnstokken.
(drinken: 2021-2029)

Arezzo

 ’17 Chianti ‘Vigna di Pallino’  9,50 10,95
 ’15 Chianti ‘Vigna di Pallino’ Riserva 12,95 15,95
 ’17 ‘Crognolo’ (sangiovese & merlot) IGT 24,95 29,95
 ’17 ‘Oreno’ (c.s., merlot, petit verdot) IGT 59,95 69,95
 ’15 ‘Vigna dell’Impero’ (sangiovese) IGT 67,95 77,95

Capannelle
De meest bekende wijn van dit huis is ‘50&50’, 
een samenwerking met Avignonesi, een histo-
risch wijngoed in Montepulciano. Deze wijn 
bestaat uit 50% sangiovese van Capannelle  
en 50% merlot van Avignonesi. In 1990 kwam  
de ‘Solare‘, sangiovese aangevuld met mal-
vasia nera. Ook deze wijn wordt inmiddels  
internationaal bejubeld. 
(drinken: 2020-2029)

Gaiole in Chianti

 ’16 Chardonnay IGT 27,95 32,95
 ’14 Chianti Classico Riserva 20,95 24,95
 ’15 Chianti Classico ‘Gran Selezione’  38,95 44,95
 ’12 ‘Solare’ (sangiovese & malvasia nera) IGT 30,95 37,95
 ’15 ‘50&50’ (sangiovese & merlot) IGT 92,50 108,50

Dei
Hier wordt volledig biologisch gewerkt. Dei 
maakt ‘goddelijk’ mooie wijnen en heeft een 
leidende positie verworven binnen de nobele 
wijnen van Montepulciano. 
(drinken: 2020-2029)

Montepulciano

 ’18 Rosso di Montepulciano  9,50 10,95
 ’16 Vino Nobile di Montepulciano  14,95 17,95
 ’13 Vino Nobile di Montepulciano ‘Bossona’ Riserva 31,50 36,95

Buon Tempo
Er worden jaarlijks 65000 flessen Rosso en 
Brunello gemaakt. Het wijndomein heeft 
12ha. aan wijngaarden, allen beplant met de 
sangiovese grosso. (drinken: 2020-2030)

Castelnuovo dell’Abate

 ’17 Rosso di Montalcino  10,95 12,95
 ’14 Brunello di Montalcino  28,95 33,95
 ’13 Brunello di Montalcino ‘P.56’ Riserva 34,95 41,95
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Dievole
De wijnen van Dievole staan bekend om hun 
speciale terroir en het gebruik van inheemse 
druivenrassen, waarbij de sangiovese natuur-
lijk het meest bepalend is. De wijnen bezitten 
finesse en zijn prettig en elegant van smaak. 
(drinken: 2020-2025) 

Vagliagli  Gecombineerd  winkel- 
    24 flessen  prijs

 ’17 Chianti Classico BIO 10,50 12,95
 ’16 Chianti Classico ‘Novecento’ Riserva 20,95 24,95
 ’15 Chianti Classico ‘Vigna di Sessina’  36,95 43,95 

  ‘Gran Selezione’



Argiano
Het domein werkt volledig biologisch. De IGT- 
wijnen, bestaande uit sangiovese, merlot,  
cabernet sauvignon, syrah en petit verdot 
maakten een grote indruk op ons.  
(drinken: 2020-2029)

Montalcino  Gecombineerd  winkel- 
    24 flessen  prijs

 ’18 ‘Non Confunditur’  IGT 11,50 13,50
  (c.s., merlot, syrah & sangiovese)
 ’19 Rosso di Montalcino  12,95 15,95
 ’15 Brunello di Montalcino*  29,95 36,95
 ’16 ‘Solengo’*  IGT 39,95 48,95

  (syrah, merlot, c.s., petit verdot)
 ’17 ‘Solengo’*  IGT 43,95 51,95

  (syrah, merlot, c.s., petit verdot)
 ’15 Brunello ‘Suolo’*  99,95 125,00
 ’12 Brunello di Montalcino* Riserva 137,50 165,00

Rocca di Frassinello
Dit deel van de Maremma, tussen Bolgheri in 
het noorden en Morellino di Scansano in het 
zuiden, staat inmiddels mondiaal op de kaart. 
Loepzuivere, schone en indrukwekkende serie 
wijnen van een ‘state-of-the-art winery’.
(drinken: 2020-2030) 

Gavorrano

 ’17 ‘Poggio alla Guardia’ (merlot, c.s. & sangioveto) 10,95 12,50
 ’16 ‘Ornello’ (sangioveto, syrah, c.s. & merlot) 14,95 17,95
 ’16 ‘Le Sughere di Frassinello’  17,50 21,95

  (sangioveto, merlot & c.s.)
 ’15 ‘Rocca di Frassinello’ (sangioveto, merlot & c.s.) 32,95 39,95

  (sangioveto, merlot & c.s.)
 ’16 ‘Baffonero’* (merlot) (3)  145,00 175,00

Enrico Santini
Verspreid over een oppervlakte van 16ha. 
staan de volgende druivensoorten aan- 
geplant: cabernet sauvignon, merlot, syrah,  
petit verdot, sangiovese, vermentino en  
sauvignon blanc. Een klein ambachtelijk  
bedrijf, dat jaar na jaar steeds verder groeit  
naar internationale bekendheid. 
(drinken: 2020-2028)

Castagneto Carducci

 ’18 Campo alla Casa (vermentino) IGT 11,95 13,95
 ’17 ‘Poggio al Moro’  IGT 13,50 15,95

  (sangiovese, c.s. & merlot)
 ’15 ‘I Montali’ IGT 16,95 19,95
 ’15 Montepergoli  32,95    39,95
 ’15 Mèro (merlot)* IGT 59,95 69,95

Orma
De wijnen komen van een wijngaard van 
slechts 5 hectare: kleihoudend en bezaaid  
met kiezelstenen. Deze eigenschappen zorgen  
voor de complexiteit en elegantie in de wijn. 
(drinken: 2021-2032)

Bolgheri 

 ’17 ‘Passi di Orma’* IGT 22,95 26,95
 ’17 ‘Passi di Orma’* Magnum IGT 56,95 67,95
 ’17 ‘Orma’ IGT 57,95 69,95

Bolgheri / Maremma

Fien Goos (Bloem Bloemendaal) met  
Michael Anrather van Cantine Kurtatsch.

Edwin Verburg (Bloem Utrecht) en Huub 
Havik (Bloem Amersfoort) bij Argiano.
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Legenda:

TIP  Deze wijnen hebben een uitstekende 
  prijs/kwaliteitsverhouding.
*  Deze wijnen zijn extreem schaars, en worden 
  voor deze prijzen helaas niet afzonderlijk 
  verkocht, dus alleen in combinatie met andere 
  wijnen.
s.b. sauvignon blanc
c.s.  cabernet sauvignon
c.f.  cabernet franc
 ’18 een witte wijn uit 2018
 ’17 een rode wijn uit 2017

(3)  verpakt per 3 flessen
(2020-2030) Wijn is ongeveer op dronk in deze periode. 
  Echter daar het ‘levend’ materiaal is, is het 
  belangrijk de conditie van de wijn regelmatig te 
  controleren.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 25 april 2020. Zolang de voorraad strekt.

Amersfoort 
Leusderweg 161
033 - 475 06 21   
amersfoort@henribloem.nl
Amstelveen 
Amsterdamseweg 160
020 - 640 26 51  
amstelveen@henribloem.nl
Amsterdam 
Hart’s Wijnhandel 
Vijzelgracht 27
020 - 623 83 50   
info@hartswijn.nl
Apeldoorn 
Asselsestraat 52
055 - 522 14 70   
apeldoorn@henribloem.nl
Arnhem 
Amsterdamseweg 126
026 - 44 55 220   
arnhem@henribloem.nl

Eindhoven 
Vrijstraat 10
040 - 244 89 54   
eindhoven@henribloem.nl
Enschede 
Deurningerstraat 228
053 - 430 67 45   
enschede@henribloem.nl
Groningen 
Verlengde Hereweg 26-28
050 - 526 81 88   
groningen@henribloem.nl
Leeuwarden 
Verlengde Schrans 26
058 - 21 33 833   
leeuwarden@henribloem.nl
Leiden 
Levendaal 96-98
071 - 512 17 00   
leiden@henribloem.nl

Rotterdam 
Groenendaal 23A
010 - 842 35 44   
rotterdam@henribloem.nl
Tilburg 
Stadhuisplein 264
013 - 543 32 59   
tilburg@henribloem.nl
Utrecht 
Adriaen van Ostadelaan 12
030 - 233 11 42   
utrecht@henribloem.nl
Zwolle 
Thorbeckegracht 47-48
038 - 421 72 99   
zwolle@henribloem.nl
Hattem 
Kruisstraat 17
038 - 444 25 74 / 421 72 99

www.henribloem.nl

Bloemendaal 
Kleverlaan 11-13
023 - 527 44 77   
bloemendaal@henribloem.nl
Breda 
Ginnekenweg 47
076 - 515 58 44   
breda@henribloem.nl
Bussum 
Huizerweg 45b
035 - 69 11 245   
bussum@henribloem.nl
Den Bosch 
Krullartstraat 5
073 - 613 74 13   
denbosch@henribloem.nl
Den Haag 
Weissenbruchstraat 294
070 - 32 49 493   
denhaag@henribloem.nl

Condities:

• Prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, accijns en transport.
• Prijzen per fles, minimum 6 of 12 flessen per soort, 
 afhankelijk per verpakking.
• Totale minimale afname 24 flessen, eventueel gesorteerd.
• Een enkele losse fles is mogelijk, meerkosten slechts 
 € 1,50 per fles.
• Eventuele verhoging van btw en/of accijns moeten wij bij 
 levering doorberekenen.
• Levering na botteling en binnenkomst uit Italië.
• Levering in regio (stad) vinotheek vanaf 24 flessen franco 
 huis. Overig in overleg.
• Betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, factuur geldt 
 tevens als reserveringsbewijs.
• Sommige exclusieve wijnen (*) zijn helaas beperkt leverbaar 
 en zullen we moeten verdelen.
• Verkopen zolang de voorraad strekt.


