
Wijn 1 

 

 

Wijn: 
Villa Jolanda Prosecco D.O.C. (Extra Dry), Santero 
11,5%          

Producent: 
Wijnhuis Villa Jolanda  www.santero.it 

Beoordeling: 
Mousserende wijn, stralend strogeel kleur en fijn 
en persistent perlage. Het boeket onthult 
bloemrijk tonen en geuren van vers fruit. De 
smaak is fris en uitnodigend met fruitig notities. 
Een heerlijk aperitief en perfect met starters, 
kaas of zeevruchten.  

Hapje: 
Tarwestengel omwonden met Parmaham. 

Bijzonderheden: 
Prosecco wordt gemaakt van de cleradruif. Tweede gisting op RVS. 
Serveertemperatuur 6 – 8 oC. 
Sparkling wine method: Martinotti- Charmat. https://prosecco.name/productiemethode.html 
Het zachte klimaat, warme zomers, niet al te strenge winters. De Alpen beschermen de 
regio tegen het koude Noord-Europese klimaat. Wel is het er frisser en vochtiger dan in de 
rest van Italië. De bodem bestaat uit vruchtbare vulkanische, kalkrijke ondergrond, maar ook 
zijn er bodems met klei, kalk en grind.  

Wijn 2 

 

 

Wijn: 
Custoza DOC, Lenotti, 2020                 12% 

Producent: 
Cantine Lenotti, Bardolino. www.lenotti.com 

Beoordeling: 
Helder lichtgeel van kleur. Droge en zachte witte 
wijn, fruitig en geurig; complexe geparfumeerde 
neus, typisch, intens, aromatisch, vers 
fruitaroma. Smaak: Mellow, delicaat, peer 

Hapje: 
Glaasje gekruide tomatensoep, met daarin 
paprika, vleugje sambal, peper, pancetta. 

Bijzonderheden: 
Gemaakt van witte druiven Trebbiano Toscano, Friulano, Garganega en anderen. 
Teeltsysteem: traditioneel met leiboom. Productiegebied: Regio: Veneto. Morenic heuvels 
ten zuiden van het Gardameer. Bodemsamenstelling:: Gronden van morene oorsprong, met 
typische stuifzanden met stenen. Vinificatie- en productiesysteem: Vinificatie van de 
druiven, korte maceratie met de schil, onmiddellijke scheiding van de most, fermentatie bij 
een gecontroleerde temperatuur (15- 16°C.), conservering in thermisch geconditioneerde 
inox tanks, koude botteling. 

  



Wijn 3 

 
 

Wijn: 
Pinot grigio “Il Tralcetto” tesirare, Italo Cescon 
2021         100% pinot grigio         12,5% 

Producent: 
Italo Cescon – Treviso   www.cesconitalo.it 

Beoordeling: 
Strogeel van kleur. Heel zachte wijn met een 
bescheiden neus. Knisperend fris met aangename 
geurige en fruitige tonen van perzik en citrus. Op 
de achtergrond ruik je een lichte kruidigheid (salie) 
met een vleugje nootmuskaat.  

 
De hapjes werden op een antipasti étagère 
geserveerd.  
Toelichting bij wijn 5.  

Bijzonderheden: 
Italo Cescon staat bekend om het stukje wijnsnoeisel dat hun flessen siert, "il tralcetto". Hiervoor 
gebruiken ze gesnoeide takken, die ze handmatig met een lint aan de flessen bevestigen. DGH 
editie 2022 Hamersma 9+: Mooie pinot grigio namelijk. Perig, puntig en pikant. Veel energie, 
zweempje groen, veel wit fruit, fijne zuren en diepgang zelfs. Tref je niet vaak bij grigio's." 
De wijn rijpt na botteling nog 3 maanden in de fles voordat hij het wijnhuis mag verlaten. 

Wijn 4 

 

 

Wijn: 
Pinot grigio “Macerato”, Italo Cescon, 2018   13% 
100% pinot grigio 

Producent: 
Italo Cescon    www.cesconitalo.it 

Beoordeling: 
Bijzondere vinificatie in een bijzondere, brede fles. 
De serveertemperatuur: 14 oC. Opvallend 
oranje/koperen kleur. Licht troebel vanwege de 
minimale filtering. Aroma’s van citrus, grapefruit, 
pijnboom en mandarijn.  Smaak: abrikoos, mint en 
iets drop.  

Bijzonderheden: 
Zij hebben druiven in tact gelaten, in amforen (20 dagen) waar smaken en aroma's vrijkomen 
zonder ze te forceren, zonder haast, simpelweg wachtend op de most om het beste van de 
aroma's, eigenschappen en kleur te verwelkomen.  
Het resultaat is GrigioRamato: een gemacereerde wijn met een geweldige structuur, een intense 



zintuiglijke ervaring, een diepgaande uitdrukking van het land en van deze druivensoort. 
Proefnotitie Hamersma: Pinot grigio in amforauitvoering, aardewerk en daarna vier maanden 
eiken. Orange grigio. Oranje zweem in de kleur. In de mond; gedroogde sinaasappel, mineralen 
en rokerigheid. Bitterzoet als donker roggebrood met zelfgemaakte marmelade. Umamibitters. 
Kruiderijen sluiten de rijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijn 5 

 

 

Wijn: 
Refosco DOC Il tralcetto, Italo cescon   2021          13% 

Producent: 
Italo Cescon        www.cesconitalo.it 

Beoordeling: 
Intense robijnrode kleur met violette reflecties, hints 
van kruiden en zwarte peper die in de mond kantelen, 
eindigend met een noot van bittere chocolade. 
Combineert goed met geroosterd vlees, stoofvlees, 
gevogelte, wild.  

Hapje: 
antipasti etagère met 
- ‘bitterballen’ van gekruide risotto met gorgonzola 
(verrukkelijk) 
- gevulde paprikapuntjes 
- diverse dungesneden Italiaanse vleeswaren 
- olijven 
- diverse uitgelezen kaassoorten: 
Boccocino    geitenkaasje  
Langherino  kaas van koemelk 
Stelvio 
Piave 
Alta Badia 
 
De Stelvio, Alta Badia en Piave komen uit Noord Italië, 
Dolomieten. 
Boccocino, Langherino en Del Santo komen uit de 
Langhe, Piëmont. 

Bijzonderheden: 
De druif ‘Refosco dal peduncolo rosso’ (het betreft hier een cépage-wijn), ontleent zijn naam aan 
de rode kleur van zijn trossen, is een inheemse variëteit uit Friuli Venezia Giulia en heeft zich 



tegenwoordig ook verspreid naar het oostelijke gebied van Veneto, tussen de rivieren Livenza en 
Tagliamento. Plantgebied San Foca, grindgrond van alluviale oorsprong. 

Wijn 6 

 

 

Wijn: 
Valpollicella superior ripasso classico, 2018      15% 

Producent: 
Cantina Benedetti           info@cantine-benedetti.com 

Beoordeling: 
Robijnrood, met granaatreflecties, vol en complex, met 
aroma's van kersen, bessen, kruiden en lichte hints van 
room en peper. Een grote aromatische complexiteit. 
Afdronk van kersen en elegante tannines. Vooral als 
begeleiding bij lam of wild zwijn.  

Bijzonderheden: 
Wijn gemaakt van een selectie van Corvina Veronese, 
Corvinone, Rondinella en Molinara druiven. Met de 
hand geoogst, eind september en begin oktober. De 
druiven worden vervolgens met rust gelaten tot 
november, wanneer ze worden gevinifieerd en 
onderworpen aan de oude techniek van "Ripasso", die 
bestaat uit de hergisting van Valpolicella Superiore 
vintage op de intacte schillen van Amarone. Het gevolg 
is een verbetering van de kleur, intensiteit van geuren 
en een verhoging van het alcoholgehalte. Opvoeding: 
Ongeveer 16-18 maanden in Franse eikenhouten vaten 
van verschillende groottes. 
Locatie: 
Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) in het 
Gargagnago-gebied, ook bekend als "Borgo 
dell'Amarone", dat is een van de vijf historische 
gemeenschappen van het gebied Valpolicella Classica 

 Wijn 7 

 
 

Wijn: 
Amarone delle Valpolicella Classico, Cantina Benedetti
 2017   17% 

Producent: 
Zie bij wijn 6. 

Beoordeling: 
Intens robijnrood met granaatreflecties en steenrode 
tinten. Complex, geuren van kersen en kersenlikeur; 
kruidig, etherisch met hints van tabak, vanille, chocolade, 
gedroogd fruit, bramen en wilde bessen. Smaak: intens, 
meeslepend, zeer opwindend, vol en elegantie, warm en 
omhullend. Laat een grote nasmaak van sappige kersen 
achter, gedroogd fruit. De tannines werden als hard 
beoordeeld. De wijn zal heerlijk zijn bij rood vlees.  

Hapje: 
Kaas: Blu Del Santo met panforte di Sienna en “Miele 
Millefiori Tartufi”. 
Panforte betekent letterlijk "sterk brood", een verwijzing 
naar het kruidige aroma. De originele naam van panforte 
was "panpepato" (gepeperd brood), dit vanwege de 
sterke kruiden die in de panforte worden gebruikt. De 
blauwkaas is de Blu Del Santo. Daarnaast een toefje 
truffelhoning. Bij elkaar een verrukkelijke combinatie.  
 



 
 

Bijzonderheden: 
Wijn gemaakt van een speciale selectie druiven van Corvina Veronese, Rondinella en Corvinone. 
De druiven worden eind september en begin oktober alleen met de hand geoogst, daarna in boxen 
laten rusten tot januari tot februari, waar ze door natuurlijke veroudering 30- 40% van hun 
gewicht verliezen. Zo neemt de concentratie van suikers, kleuren en parfums aanzienlijk toe. De 
druiven worden in januari en februari geperst. De fermentatie duurt ongeveer 60 dagen. 
Opvoeding; ongeveer 36-38 maanden in Franse eikenhouten vaten van verschillende capaciteiten. 
 
Schenkadvies: uitstekende tafel- en meditatiewijn; dient geserveerd te worden bij een 
temperatuur van 18 °C in grote glazen. Het moet een uur van tevoren worden ontkurkt Locatie: 
Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) in het Gargagnago-gebied, ook bekend als "Borgo 
dell'Amarone", dat is een van de vijf historische gemeenschappen van het gebied Valpolicella 
Classica. 

   Voorbeeld van wel heel bijzondere vinificatietanks bij Italo Cescon. 
 

      


