Technische fiches en prijslijst

In samenwerking met:

Wijnhuis Vini Fratelli Ranft
Hutsepotstraat 18, 9052 Zwijnaarde
https://vinifratelliranft.eu

WITTE WIJNEN
Piemonte Sauvignon DOC – Tra donne sole – 2018

Code: W9

Wijnhuis:
Vite Colte, Barolo, Piemonte, Italië - http://www.vitecolte.it/en/
De wijngaarden voor deze selectie zijn gelegen op de beroemde heuvels van Piemonte. Lage
opbrengsten in de wijngaard en een perfect microklimaat resulteren in een complexe en
evenwichtige wijn.
Beschrijving van de wijn:
- Druivenras: Sauvignon Blanc – Chardonnay
- Alcohol: 13,5 %
- Kleur: helder, goudgele kleur
- Geur: aroma's die opmerkelijk rijk en diep zijn, maar ook verfijnd en sierlijk, met prominente
geur van bloemen en noten
- Smaak: een weelderig, fluweelig gestructureerd boeket van smaken, met precies de juiste
frisse zuurtegraad, een sappige, zijde-achtige afdronk
- Gerechten: pasta of rijstgerechten met vlees en groenten
- Extra: punten wijnkenner Luca Maroni: 92/100

Roero Arneis DOCG – 2018

Code: W11

Wijnhuis:
Fratelli Ponte, San Damiano d’Asti, Piemonte, Italië - https://www.fratellipontevini.it/en/
Beschrijving van de wijn:
- Druivensoort: 100 % Arneis
- Alcohol: 13,0 %
- Bodem: kalkhoudend, krijtachtig
- Wijnmaken: roestvrijstalen tank, temperatuurgestuurd om aroma’s te behouden, 3 maanden
rijping ‘sur lie’ om extra complexiteit te verkrijgen
- Kleur: helder en licht, middelmatig strogeel
- Neus: appels, peer en misschien een vleugje kamille en Acacia bloemen
- Smaak: droog, medium licht, knapperig, fris wit fruit
- Gerechten: hors d'oeuvres, antipasti, schaaldieren, zeevruchten, risotto met asperges, wit
vlees & salades

RODE WIJNEN
Barbera d’Asti Superiore DOCG – 2016

Code: R11

Wijnhuis: Fratelli Ponte, San Damiano d’Asti, Piemonte, Italië - https://www.fratellipontevini.it/en/
Beschrijving van de wijn:
Druivensoort: 100 % Barbera
Alcohol: 14,5 %
Bodemtype: kalkhoudende, krijtachtige bodems
Oogst: begin oktober, met de hand geplukt druiven
Wijnmaken: fermentatie in roestvrijstalen tank gedurende 10 tot 15 dagen.
Rijping: 6 maanden in roestvast staal, 6 maanden in barriques en nog eens 6 maanden in grotere eiken
vaten
Kleur: briljant en helder, robijnrood
Neus: rijke wijn met tonen van kersen en pruimen, donker fruit met een toets van zoethout en
specerijen
Smaak: donkere bessen & scherpe zuren; medium-vol tot vol
Gerechten: rundsvlees, lam, hartige pasta's, gerechten met truffel, geroosterd vlees & wild

La Luna e i Falo Barbera d'Asti DOCG Superiore – 2016

Code: R12

Wijnhuis:
Vite Colte, Barolo, Piemonte, Italië - http://www.vitecolte.it/en/
Beschrijving van de wijn:
Druivenras: 100 % Barbera
Alcohol: 14,0 %
Kleur: donker, robijnrode kleur met paarse tinten
Smaak: een mooie balans tussen donkerrood fruit, viooltjes, zoethout en vanille door de houtrijping;
een rijke volle structuur in de mond, levendige en verfrissende zuren; een duurzame finale op fijne
vruchtensmaken eindigend
Gerechten: vleesgerechten, gevogelte, antipasta & pastagerechten
Extra: De meer dan 60 hectare aan Barbera wijngaarden worden streng geselecteerd door onze
wijnbouwproducten, allemaal met lage opbrengsten. Elke wijngaard is deelnemer aan het
"Superbarbera" – project. De cuvée wordt vermengd met wijngaarden met licht verschillende bodems
en microklimaten. Na de traditionele vinificatie rijpt de wijn nog 12 maanden in kleine eiken vaten,
waarvan 1/3 nieuw is. La Luna e i Falo Barbera d’Asti Superiore is een elegante en verleidelijke wijn,
‘Easy going’ met klasse!

Langhe Nebbiolo DOC – La Malora – 2016

Code: R15

Wijnhuis:
Vite Colte, Barolo, Piemonte, Italië - http://www.vitecolte.it/en/
Beschrijving van de wijn:
Druivenrassen: Nebbiolo – Barbera
Alcohol: 14,0% vol
Kleur: zeer diep robijn rood
Boeket: onberispelijk sierlijk evenwicht van rijp fruit, specerijen en vanille; rijk, met geuren van zwart
fruit, tabaksbladeren, gebakjes en wilde bessen
Smaak: vol, soepel en rond, mooie zachte tannines, gearomatiseerd met de subtiele achtergrond van
vanille en fruitconserven
Gerechten: BBQ, gebraden en gegrild rood vlees, gerijpte en harde kazen, koud buffet van vlees,
stoofpotjes & terrines
Extra: Een blend wijn die de beste eigenschappen van twee belangrijkste druiven van de Langhe
uitdrukt. Nebbiolo is de wijn van de koningin en de koning van de wijnen. Hij heeft zijn naam te danken
aan de nevels die van de bergen komen. De lage opbrengsten, de verschillende samenstellingen van de
bodems en het milde microklimaat geven een unieke en complexe wijn. De Langhe Nebbiolo ‘La
Malora’ heeft 15 à 18 maanden gerijpt op barrique en nadien nog gedurende 6 maanden op fles.

