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Azienda Pietroso, Rosso 
di Montalcino, DOC Toscane

Italië, 2014/2015
In het kloppend hart van Toscane, 

op de hellingen van Montalcino, ligt 
het Azienda Pietroso. Net zoals de 
Brunello is de Rosso gemaakt van 

100% handgeplukte Sangiovese. 
Sterker nog, de druiven komen van 

dezelfde wijngaarden als de Brunello. 
Het verschil is dat de stokken voor de 

Rosso jonger zijn en de wijn minder 
lang op eiken is gerijpt. Resultaat is 

een fruitintense krachtpatser met 
veel structuur. Eigenlijk gewoon een 

“kleine” Brunello.

Baglio Gibellina Passimiento 
Terre Siciliane IGT, Italië, 2016
Flitsend robijnrood ogend met een lila randje. 
Daarna in geur en smaak vooral een bessen- en 
kersenfestival. Rond en toegankelijk, met een 

de achtergrond. Veel smaak maar nooit zwaar!
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van 
9,99
voor

7,99

van 
20,99

voor

15,99

Zenato, Valpolicella 
Superiore, Italië, 2015
Robijnrood met enthousiast 
tranencircus. Neus van rijpe 

mokka, zoete specerijen en een 
wolkje cacao. Vlezig en soepel 
in de mond, met veel rood fruit, 
sappigheid en zoete kruiden. 

super bij gegrilde entrecote, 
lamsrack en harde kazen.

van 
9,99
voor

7,99
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Château des Crès Ricards 
Alexaume, Pays d’Oc 
Frankrijk, 2015
Van Merlot, Cabernet, Carignan en Syrah  
druiven, afkomstig van de uitlopers van 
de Mont Baudile in het achterland van 
Montpellier. Parfum van zwarte bes en 

met massa’s bosvruchten en vijgen.

Château des Crès Ricards
Marsanne - Roussanne 
Pays d’Oc, Frankrijk, 2016
Een bijzondere blend van Marsanne en 
Roussanne; twee belangrijke druiven-
rassen uit respectievelijk Rhône en 
Languedoc. Puur fruit, mondvullend, 
zwoel en zacht. Verblu�end vakmanschap  
weer van Jean-Claude Mas!

 

Paul Mas, Vignes de Nicole 
Chardonnay - Viognier 
Pays d’Oc, Frankrijk,  2016
Chardonnay die vier maanden op nieuw 
eiken rijpt en dan wordt gemengd met pure 
Viognier. Licht exotisch en supersappig 
van smaak met peer, tropisch fruit, 
oranjebloesem, citrus en een hint van 
vanille en toast.

 

Paul Mas, Vignes de Nicole 
Cabernet - Merlot, Pays d’Oc 
Frankrijk, 2015/2016
Typische Bordeaux-blend met een Zuid-
Frans karakter. Mooi rijp en zacht met 
soepele tannines en zwarte bessen, mokka 
en rode kers. Wijn van hoog niveau…
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