T H E B E S T SUMMER
I T A L I A N WINES
Sicilia DOC ‘Grillo’ 2018, Vigneti Zabu

per fles 6,95

Veneto IGT Mavum bianco 2019, Biscardo Vini

per fles 7,95

Puglia bianco IGT 2019 Gran Maestro ‘Appassimento’ , Cielo

per fles 7,95

Strogele kleur met gouden reflecties. Deze wijn is helder, levendig en mineraal, met
hints van gele bloemen, perziken en citrusvruchten. Een sappige wijn met een klein
bittertje in de afdronk.
Gaat uitstekend gepaard met lichte visgerechten zoals krab, verse kaas, risotto,
couscous en vissoep. Ook geweldig met gerookte vis of gewoon als aperitief.

Deze witte wijn bestaat voor het overgrote deel uit Pinot Bianco, aangevuld met een klein deel Pinot Nero. Pinot Nero wordt
verkregen uit het zeer zachtjes persen en snel scheiden van de druiven. Later wordt
hij opgeslagen in roestvrijstalen tanks onder geregelde temperatuur tot de juiste
rijping.
De kleur is intens strogeel met lichte groene tonen. Aantrekkelijk bouquet met tonen
van appel, citrusvruchten, abrikozen en peren. De rijke smaak is fris en de afdronk
lang, smakelijk en mineralig .
Deze wijn is heerlijk met schaaldieren, zeevruchten, voorgerechten met pasta, vitello tonnato, wit vlees en verse kazen.
Deze wijn wordt gemaakt van Chardonnay en Fiano druiven die gedeeltelijk
gedroogd zijn. De wijn heeft een goudgele kleur. Het bouquet heeft aangename
hints van tropisch fruit. Op het palet is het een volle, ronde en warme wijn met
structuur en zachtheid. Een delicate en aromatische lange finish. De wijn behoud
zijn frisheid en aroma's in zowel geur als smaak.
Een heerlijke wijn om te combineren met rijke voorgerechten, magere vis, wit
vlees, rijpe kazen en gegrilde groenten. Ook erg geschikt om te drinken met vrienden of na de maaltijd.

Lago di Garda, Lugana DOC 2018 Moreno bianco, Biscardo Vini

per fles 9,75

Deze prachtige wijn wordt gemaakt van Trebbiano di Lugana druiven. De
wijngaarden bevinden zich op een kalk-klei bodem. De wijn rijpt ongeveer 5
maanden in roestvrijstalen tanks, gevolgd door een rijpingsperiode op fles.
De kleur is stroachtig geel met groene tinten en kleurt langzaam naar goud
naarmate de wijn rijpt. Deze wijn heeft een intens bouquet met hints van verse
kruiden, bloemen en fruit. Deze Lugana heeft een volle body, met een
uitgebalanceerde, frisse afdronk. Heerlijk in combinatie met pasta, risotto, soepen, schaaldieren, wit vlees en gerijpte kazen.

Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC 2019, Tenuta Tavignano

per fles 10,45

Südtirol -Alto Adige DOC 2019 Pinot Grigio – Cantine Tramin

per fles 11,95

Deze wijn is gemaakt van 100% Verdicchio druiven. De druiven worden
met de hand geoogst waarna de fermentatie plaats vind bij een
gecontroleerde temperatuur in RVS tanks. Na botteling rijpt de wijn nog
3 maanden op fles.
Een strogele kleur met groene reflecties. Het bouquet heeft aroma's
van groene appel en florale tonen van meidoorn en brem. De smaak is
typisch die van de Verdicchio druif met een iets bittere nasmaak, sappig en soepel in de mond.
Deze wijn gaat erg goed samen met hors d’oeuvres, vis en schaaldieren.

De wijnstokken staan op een kalkhoudende kleigrond en kiezels op een hoogte
van 500 meter. De druiven voor deze wijn worden voorzichtig geperst meteen
na de oogst. Ze gaan daarna in stalen tanks. De most gist bij een gecontroleerde
temperatuur van 19 ° C en ondergaat geen malolactische gisting. Deze Pinot
Grigio heeft een bleekgele kleur. De wijn heeft een vol en rijk karakter. De smaak
is verfijnd en aangenaam zacht met aanhoudende tonen van noten en honing.
De wijn gaat heerlijk samen met gerechten op basis van champignons, vis en zeevruchten. Ook is deze wijn heerlijk als aperitief.

Pakket A – Italian Summer wit = 55,00 € met ‘curfew’ korting 9 % = 50,00 €/pakket
Pakket C – Italian Summer wit+rood = 111,05 € met curfew korting 10 % = 100,00 € /2 pakketten
+ 1 fles Olio Extra Vergine Di Olivia Organic 50cl GRATIS
(waarde 9,95 € - totale korting = 17,35%)

→ Alle wijnen vd Italian Summer actie per doos van 6 = 6+1 gratis
(korting 14,30%)

Bestellen via info@klare-wijn.be

gratis thuislevering

promo geldig tot 31 augustus 2020

T H E B E S T SUMMER
I T A L I A N WINES
Puglia IGP 2019 Nerone Negroamaro- Primitivo, Globus Wine

per fles 6,95

Basilicata Aglianico del Vulture ‘Pipoli’2018, Vigneti del Vulture

per fles 7,95

Veneto IGT Mavum rosso 2017, Biscardo Vini

per fles 7,95

Sicilia IGT Pinot Noir 2017, Kris Wines

per fles 8,45

Deze wijn is gemaakt van de beste Negroamaro en Primitivo druiven.
Een charmante, fruitige en zachte wijn met een intens aroma van zongerijpte
frambozen, pruimen en kruiden. Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding die
bovendien met zijn 13° alcohol garant staat voor een zachte afdronk.
Deze wijn is heerlijk bij biefstuk, varkensvlees, pastagerechten en gerijpte
kazen.

Basilicata ligt in het zuiden van Italië, tussen de hak en de punt in. De
wijnstokken voeden zich op het rotsachtige terrein van de berg Vulture, een
uitgedoofde vulkaan. De druiven groeien bovendien op een hoogte van 800
meter en in combinatie met de mineralen in de bodem levert dat een
aangename complexiteit op in de wijnen. Deze wijn smaakt en ruikt naar
donker en rood fruit zoals kersen. Heerlijk vol en zacht in de mond dankzij een
kort rijping op eiken vaten. Perfect in combinatie met gestoofde vleesgerechten en gekruide kazen.

Deze prachtige rode wijn is een blend van Corvina Veronese en Cabernet
Sauvignon. Tijdens de oogst worden de trossen met de hand geplukt en in houten
kisten gedaan. De fermentatie vindt plaats onder gecontroleerde temperatuur in
roestvrijstalen tanks. Daarna rijpt de wijn in grote vaten. Intense robijnrode kleur,
neigend naar granaatkleur met de rijping. Op het bouquet karakteristiek en
delicaat met kruidige tonen. De smaak is droog en fluwelig, licht bitter in de mond
en mooi in balans. Deze wijn is heerlijk bij hoofdgerechten, vooral wild, rood vlees en gerijpte kazen.

Een Pinot Noir met een volle body, die dichter bij de Californische stijl ligt
dan bij de Bourgogne stijl, maar onmiskenbaar Italiaans. Donkere
robijnrode kleur met paarse reflecties tonen betoverende aroma's van rijpe
kersen en aardbeien, verlicht door granaatappel en geaard met aardse
hints van gedroogde thee en tabak.
Deze wijn gaat uitzonderlijk goed samen met ham en Taleggio kaas, maar
ook heerlijk als begeleider van Italiaanse gerechten, zoals pizza, pasta en worstjes.

Puglia Primitivo di Manduria DOP 2017, Vigneto del Salento

per fles 11,50

Chianti Superiore DOC 2017 Organic, Poggiotondo

per fles 13,25

Deze prachtige rode wijn is voor 100% gemaakt van Primitivo druiven uit het gebied
Manduria. Dit gebied staat bekend als het beste gebied voor Primitivo. Rijping in
gebruikte Amerikaanse en Franse eikenvaten voor 6-8 maanden.
Robijnrode kleur met tinten van violet. In de neus komen intense, complexe, fruitige
aroma’s naar voren met hints van klein rood fruit, zoals kersen en bramen.
Fluweelachtige textuur met een zwoel karakter, rijk aan zachte tannines en een
lange afdronk. Uitstekend geschikt met pasta, lamsvlees, wild en gekruide kazen.

Poggiotondo is het familiedomein van de beroemde wijnmaker/oenoloog Alberto
Antonini. De wijnen van Poggiotondo worden met véél respect voor de regio Chianti
geproduceerd, volledig biologisch sinds 2014, maar wel volgens de moderne visie
van Alberto Antonini. Deze uitstekende wijn bestaat uit drie druivensoorten:
Sangiovese, Canaiolo en Colorino. De wijn rijpt 12 maanden in eiken vaten. Donkere
kersenkleurige wijn. Er is een mooie rotsachtige kwaliteit in het pure, frisse donkere
fruit. Heerlijk sappig met kruidige, zoete donkere kersen en wild fruit, maar ook een beetje hartig. Prachtig in balans en
harmonieus. Zowel glad als pittig en een frisse finish. Heerlijk om zo van te genieten of bij een Italiaans traditioneel gerecht.

Pakket B – Italian Summer rood = 56,05 € met ‘curfew’ korting 10,80 % = 50,00 €/pakket
Pakket C – Italian Summer wit+rood = 111,05 € met curfew korting 10 % = 100,00 € /2 pakketten
+ 1 fles Olio Extra Vergine Di Olivia Organic 50cl GRATIS
(waarde 9,95 € - totale korting = 17,35%)

→ Alle wijnen vd Italian Summer actie per doos van 6 = 6+1 gratis
(korting 14,30%)

Bestellen via info@klare-wijn.be

gratis thuislevering

promo geldig tot 31 augustus 2020

