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Pilandro Bronzo

Spumante Extra Dry

• Druiven: Turbiana, Chardonnay. 

• De druiven worden met de hand geoogst.

• De Bronzo is erg geschikt om als aperitief te schenken 

en gaat prima bij groene olijven, “grissini con lardo” 

en bij  frisse salades.

• Alcohol: 11%



Cantina Pilandro

Gelegen aan het Gardameer in de buurt van 
Desenzano. 
Cantina Pilandro wordt al generaties lang van 
vader op zoon gerund door de familie Lavelli



Tudernum Grechetto 2017

• Wijndruif: 100 % Grechetto

• De Grechetto druif wordt alleen in Umbrie verbouwd, al sinds

de Romeinse tijd

• Strogele kleur met gouden reflecties. Bouquet: intens, fruit met 

honing en caramel. Smaaknotitie: zacht, zuren goed in balans,

mooie afdronk met amandel tonen.

• Deze wijn doet het prima bij vis en schelpdieren, wit vlees, 

maar ook bij krachtige kazen

• Alcohol: 13,5 %



Cantina Tudernum

• Cantina Tudernum is een “Cantina Sociale” 

• (vergelijk: een coöperatie). Het is gelegen in Todi (provincie Perugia; Umbrië). 

• Bij Tudernum zijn 54 wijnboeren aangesloten. De Cantina bestaat sinds 1958. 



Pilandro TereCrea Lugana 2018

• Wijndruiven: Turbiana 100 % (= trebbiano)

• Wordt gemaakt in roestvrijstalen vaten

• De wijn heeft een mooi, zuiver bouquet met fruitaroma’s 

als perzik en peren. In de mond toont hij een goede 

concentratie en structuur. De wijn is krachtig en fris tegelijk. 

• Bekend wijnjournalist Cuno van ‘t Hof heeft de TereCrea

beschreven als: Vol, sappig, dik en stevig.

• Is heerlijk als aperitief,  bij kleine gerechtjes en bij vis.

• Alcohol: 13%. 



Colle Ciocco Tempestivo Umbria Bianco 2017 

• Wijndruiven:

100% Trebbiano Spoletino

• Productie: 2000 flessen per jaar

• Voorgerechten, maar ook vis en lichte vlees 

gerechten

• Alcohol: 14 %



“Perswijn” januari 2019:

één van de favoriete witte wijnen uit 
Umbrië, Italië

bewaarpotentieel van de Trebbiano
Spoletino wijnen wordt geroemd



Cantina Colle Ciocco
• Cantina Colle Ciocco is gelegen vlak onder Montefalco

(provincie Perugia). Hij is opgericht in 1935 door Settimio Spacchetti. 

• Het wijnhuis maakt verschillende wijnen, waaronder een “Passito”. 

I fratelli
Spacchetti



Cantina Franzosi Bardolino 2017  

• De Bardolino is genoemd naar het plaatsje Bardolino aan 
het Gardameer. De Bardolino van Franzosi is een blend
die wordt gemaakt van vier druivensoorten: 

- Corvina (60%)
- Rondinella (25%)
- Molinara en Rossignola (15%)

• De druiven vormen ook de basis van de Valpolicella en de 
Amarone. 

• De Bardolino is een lichte fruitige wijn. De kleur is helder 
robijnrood. De wijn gaat goed bij carpaccio en pasta.

• Aanbevolen wordt de wijn enigszins licht gekoeld te 
schenken. 

• Alcohol: 12%



Cantina Franzosi

Cantina Franzosi ligt in Puegnano del Garda
halverwege Desenzano del Garda en Salo. Sinds 1964 
ligt de cantina op een heuvel met uitkijk over het 
Gardameer.

De cantina wordt nu door de derde generatie Franzosi
geleid. De familie Franzosi kent al een lange traditie in 
het maken van wijn aan het Gardameer. In eerste 
instantie begon de familie met het produceren van 
kleine hoeveelheden wijn en olie, voornamelijk voor 
de verkoop aan particulieren.  

Het wijnhuis is door de jaren heen gegroeid van 6 
hectaren wijn- en olijfgaarden naar 25 hectare. De 
wijnproductie bedraagt ongeveer 500.000 flessen per 
jaar. De olieproductie is de laatste jaren ook 
toegenomen tot 8 hectare grond voor in totaal 3000 
olijfbomen. 



Comincioli Riviera  (del Garda Bresciano) 2014

Wijndruiven:

1. Marzemino

2. Groppello

3. Barbera

4. Sangiovese.

• Gemaakt op roestvrijstalen – en eiken vaten

• Elegant, veelzijdig en fruitig. Gaat goed bij rundvlees,

pasta, lam en wild

• Alcohol: 12,5%.



Comincioli

Comincioli is – net als Franzosi - ook gelegen 
in Puegnano del Garda, in de directe 
nabijheid van Gardameer. 

Comincioli bestaat al sinds 1552. Het is al de 
14e generatie die het wijnhuis thans 
exploiteert.

De kurken zijn speciaal door hen ontwikkeld. 

Ze hebben geweldige olijfolie en een TOP grappa



Tudernum Belforte Todi Sangiovese 2015

• Wijndruif: Sangiovese en Merlot (15 %)
sanguis Jovis ofwel bloed van Jupiter

• 6 maanden gerijpt op eikenhout

• Deze Sangiovese DOC heeft intense aroma's van pruim, 
cassis en frambozen, 'vriendelijk en meegaand'

• Een echte “eetwijn”; doet het goed bij rood vlees en wild,
grilgerechten

• Alcohol: 14 %



Moretti Omero Montefalco Rosso DOC 2016

• Wijndruiven: Sangiovese (70%), Sagrantino (25%),

‘andere druiven’ (5%)

• 12 maanden op Frans eikenhout

• Diepe en complexe aroma's van bosvruchten en 
specerijen. Met zijn evenwichtige volle structuur is deze 
wijn makkelijk te drinken

• Bij mooi rood vlees en wildgerechten, maar ook bij 

stevige pastagerechten en gerijpte kazen

• Alcohol: 14 %



Moretti Omero

Azienda Agraria Moretto Omero van de fam. 
Moretti wordt gerund door vader Omero en 
dochter Giusy.

Al sinds 1992 gecertificeerd voor de productie van 
biologische wijnen.

Produceren naast biologische witte en rode 
wijnen ook een passito en 
biologische olijfolie.



Wat is biologische wijn ?

Biologische wijnen worden gemaakt met respect voor de natuur, 
zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen 
en/of kunstmest. Biologische wijnen zijn dus puur natuur.

Biologisch werkende wijnboeren zijn ervan overtuigd dat alleen 
een levende wijngaard levendige wijnen kan voortbrengen en ze 
doen er dus alles aan om het natuurlijk evenwicht in hun 
wijngaarden in stand te houden opdat het fruit van nature 
gezond is en blijft.

Ook het vinificatieproces is biologisch gecertificeerd en 
controleurs controleren niet alleen de wijngaard, maar ook de 
wijnkelders. Strengere normen voor sulfiet toevoeging.

Wettelijk beschermd keurmerk



Moretti Omero Sagrantino DOCG 2014

• Wijndruiven: Sagrantino 100 %, oogst  midden oktober !
• 12 maanden op Frans eikenhout
• Sagrantino druif komt alleen voor in Umbrie, eeuwenlang alleen 

als zoete (mis)wijn. Pas in jaren 70 van de vorige eeuw ook 
droge rode wijn; nu DOCG

• Alcohol: 14,5%.

• Geur: Complexe tonen van rijp fruit zoals bramen, pruimen en 
kruiden en specerijen

• Smaak: Vol rijp rood en zwart fruit met kruidige tonen, mooie 
tannines elegant en krachtig

• Perswijn april 2018: rijp en verleidelijk, vanille en pruimen, 
zacht en zwoel, gepolijst, zachte tannine, lekker; 16 punten

• Mooi rood vlees, wildgerechten, gegrild lamsvlees en rijpe kazen



Cantina Franzosi

Garda Classico Superiore “Privilegio” 2014

Wijndruiven:
1. Groppello;
2. Marzemino;
3. Barbera;
4. Sangiovese.

De druiven worden eind september met de hand geoogst en geselecteerd. Doorgaans 20 
maanden of Franse eiken barriques. Na botteling blijft de wijn nog zeker een jaar op fles, 
voordat hij wordt verkocht. 

De “Privilegio” kan worden getypeerd als een heldere, robijn rood gekleurde wijn, intens, 
met tonen van rood (bos)fruit en een vleugje kruidigheid. Het gaat om een warme, 
krachtige wijn met milde tannines en een lange afdronk.

Deze wijn van Franzosi gaat uitstekend bij rood gegrild of gerooosterd vlees, wild en kaas. 

• Alcohol: 15,5%
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