Az. Agr. Ceste Vini – Barbera d’Alba
Deze producent uit de Piemonte is Pierguido Ceste van Azienda Agricola Ceste Vini.
Al jaren lang een begrip in Govone, een plaatsje net buiten het Roero gebied.
Pierguido heeft ongeveer 35 ha aan wijngrond verdeeld over percelen in de Roero, Barolo en
Barbaresco, waar hij alle bekende druiven uit deze streek verbouwd. Geen nieuw hout maar oude
Sloveense foeders om de wijnen op te voeden.
Voor zijn witte wijnen gebruikt hij de Arneis druif, en voor zijn rode de Barbera en Nebbiolo.
Piëmonte is vertaald 'aan de voet van de bergen'. Grootste gedeelte van dit wijngebied is inderdaad
bergachtig, de Alpen in het westen vormen de grens met Frankrijk, in het zuiden vormen de heuvels
van Monferrato en Langhe voor de natuurlijke afbakening van het wijngebied. De meeste
wijngaarden in dit gebied bevinden zich op de steile hellingen van de bergen en heuvels in het
landschap.
De blauwe druiven barbera-, nebbiolo- en de dolcetto domineren dit wijngebied. Dit zijn druiven die
vooral in de Piëmonte verbouwd worden. De uitstekende omstandigheden voor de wijnstokken
zorgen ervoor dat de wijnen die uit deze streek komen, zoals Barolo en Barbaresco, hele mooie
wijnen opleveren.
De Barbera druif geeft wijnen met tonen van kers, framboos, braam, pruim en zelfs chocolade en
amandel, aangevuld met kruiden en vanille na houtrijping van 1 jaar.
Samenstelling : 100% Barbera

Fattoria di Rodano – Chianti Classico
Fattoria di Rodano is gelegen in Castellina in het hart van de Chianti Classico streek, het landgoed
dateert uit de zestiende eeuw met nog steeds de Pozzesi familie aan het roer. Vittorio Pozzesi had de
leiding over het landgoed sinds 1967, maar nu is het zijn zoon Enrico, die het beheer in handen heeft.
Rodano is een vrij groot landgoed, met meer dan honderd hectare wijnstokken, en is een van de best
bewaarde geheimen in Toscane.
De stijl van de Chianti bottelingen is vrij traditioneel, de Sangiovese-druif speelt een dominante rol in
alle verschillende bottelingen van het landgoed. De Chianti Classico wordt gevinifieerd en gelagerd in
grote Sloveense "botte" gecombineerd met gebruikte barriques. Zoals alle grote traditionele
Sangiovese wijnen, bieden de wijnen van Rodano een mooie, heldere zuurtegraad vol frisheid, dit
maakt hen uitstekende partners aan tafel.
Samenstelling : 90% Sangiovese, l0% Canaiolo, Colorino.

Az. Agr. Jasci –Montepulciano d’Abruzzo

Klein familiaal domein, nabij het dorpje Pollutri gelegen op de golvende heuvels op 230m hoogte
tussen de bergen en de Adriatische zee, in de regio Abruzzo. Sinds 1980 in biologische cultuur.
Donkerrode wijn met indringende neus van rijp rood fruit, bosbessen confituur, en hint vanille. Goed
uitgebalanceerd in de mond met geïntegreerde tannines
Samenstelling : 100% Montepulciano d’Abruzzo

Ortonese – Rosso
De wijngaarden staan in Abruzzo op maximaal 500 meter hoogte, ten zuiden van de
regio Marche.
Ortonese Sangiovese Merlot is een bijzonder toegankelijke wijn met aardbeien, kersen en een hint
van cederhout. Laat zich goed combineren met vleesgerechten maar bijvoorbeeld ook met pasta,
zoals lasagna en spaghetti.
Samenstelling : Sangiovese – Merlot

Château La Mothe du Barry-Cuvée design
Joel Duffau vestigde zich in 1985 in de regio van Moulon , de wijngaarden zijn vooral gelegen op
prachtige kalksteen en klei heuvels, de ideale bodem voor oa merlot en sauvignon blanc. Uit respect
voor de natuur werkt hij al enkele jaren op biologische manier.
Mooi evenwicht tussen het fruit en de houtlagering. Een elegante en frisse wijn die je zowel nu op
zijn fruit kan drinken of enkele jaren in de kelder kan laten ouderen.
Samenstelling : 100% Merlot

Domaine Clos fantine – Faugères
Het domein wordt geleid door de familie Andrieu, Corine, Carole en Olivier. Samen hebben ze het
werk van hun vader verder gezet. Ze beheren ongeveer 28ha en werken op biodynamische wijze.
De wijn wordt gevinifieerd op oude vaten, heeft mooi uitgebalanceerde zuren en is vol van smaak.
We vinden er geroosterde vruchten met wilde aroma’s in terug, zoete rozemarijn en geroosterde
tijm.
Zeer groot bewaarpotentieel.
Deze wijn kan best geserveerd worden bij wild of stevig vlees.
Samenstelling : Voornamelijk Carignan en grenache

Domaine Philippe Boire – Volnay 1°Cru

Jonge wijnboer die zich heeft gevestigd in Auxey-Duresses in Januari 2007. Hij heeft slechts 3.2ha
verspreid over verschillende gemeentes in de Côte de Beaune. Oude wijnstokken geven aan deze
wijn zijn donkerrode kleur met een mooi boeket van rijp rood en zwart fruit. Fijne en zachte tannines
ondersteunen de aroma’s van kersen. Hoge mineraliteit. Bewaarwijn !

Samenstelling : 100% Pinot noir

Finca Torremilanos – Los Cantos
Torremilanos is gelegen in het hart van de Ribera del Duero, in de buurt van het stadje Aranda de
Duero. De wijnbouwtraditie van Torremilanos gaat terug tot 1903, maar in 1975 nam de familie
Penalba Lopez het landgoed over. Zij besluiten om natuurlijke wijn te verbouwen met vooral de
inheemse druif Tempranillo en respect voor natuur en milieu. De wijngaarden liggen op een hoogte
van 800 à 900 meter langs een heuvel die werd gevormd door de sedimentatie van de rivier de
Duero. In de bodem vindt men vuursteen en kwarts. Het klimaat is er continentaal met hete en
droge zomers en lange, koude winters. Deze extreme omstandigheden geven de wijnen een
duidelijke persoonlijkheid.
De druiven worden handmatig geoogst, wijnstokken van 35 jaar en ouder. Past uitstekend bij
gebraad en stoofschotels.
Samenstelling : 95% Tempranillo 5% Merlot

Finca Torremilanos – Crianza
Torremilanos is gelegen in het hart van de Ribera del Duero, in de buurt van het stadje Aranda de
Duero. De wijnbouwtraditie van Torremilanos gaat terug tot 1903, maar in 1975 nam de familie
Penalba Lopez het landgoed over. Zij besluiten om natuurlijke wijn te verbouwen met vooral de
inheemse druif Tempranillo en respect voor natuur en milieu. De wijngaarden liggen op een hoogte
van 800 à 900 meter langs een heuvel die werd gevormd door de sedimentatie van de rivier de
Duero. In de bodem vindt men vuursteen en kwarts. Het klimaat is er continentaal met hete en
droge zomers en lange, koude winters. Deze extreme omstandigheden geven de wijnen een
duidelijke persoonlijkheid.
De druiven worden handmatig geoogst, wijnstokken van 50jaar en ouder. 17 maand gelagerd op
barriques. Kan mooi ouderen.
Samenstelling : 95% Tempranillo 5% Cabernet Sauvignon

