
 

 

 

Donderdag 15 maart 2018 – Kasteel Woerden 
 
 
 
 
 

Cantina Braschi Enoica 
Celli 

Fattoria Zerbina 
Fiorentini Vini 
La Sabbiona 

Poderi dal Nespoli 
Poderi delle Rocche 

Poderi Morini 
Randi 

Tenuta Casali 
Tenuta Uccellina 

Tenuta Santa Lucia 
San Valentino 

 
 



 

 

15 maart 2018 – Kasteel Woerden 
 

 
 
Geachte bezoeker, 
 
Welkom op Vini di Romagna in Kasteel Woerden! 
 
Vini di Romagna brengt 13 bijzondere wijnmakers en vele nog onbekende inheemse 
druivensoorten uit de Italiaanse streek Romagna naar Nederland. 
U vindt de wijnmakers aan hun tafels in het Restaurant van Kasteel Woerden van 12.00 - 
18.00 uur. 
 
Voor de meeste aanwezige wijnmakers is dit de eerste kennismaking met Nederland.  
Bent u importeur? Dit is een mooie kans om er als eerste bij te zijn en een direct contact te 
leggen. Bent u werkzaam in de horeca of wijnvakhandel? Wij zijn u graag van dienst bij het 
vinden van een goed bevoorradingskanaal. 
Bent u journalist, blogger of docent? Aan de receptie van het restaurant ligt voor u een 
'press kit' klaar met documentatie en en een memory stick met de technical sheets van alle 
gepresenteerde wijnen. 
 
In de Van Brunswijckzaal op de 2e verdieping zal Fred Nijhuis - die zich al sinds jaar en dag in 
de wijnstreek heeft verdiept en erdoor gefascineerd is geraakt - de volgende workshops 
verzorgen: 
 
14.00-14.45 uur: Autochtoon wit uit Romagna 
15.15-16.00 uur: Autochtoon rood uit Romagna 
 
Voorinschrijving (kan nog aan de receptie van het restaurant) voor deelname is noodzakelijk, 
want het aantal plaatsen is beperkt.  
 
Wij hopen dat u vandaag vele nieuwe ontdekkingen zal doen en wensen u een plezierige en 
leerzame middag! Wij blijven graag ter beschikking ook na vandaag voor aanvullende 
informatie en eventuele ondersteuning in het contact met de producenten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Filiberto Mazzanti - Consorzio Vini di Romagna 
Erik Kooijmans - Bologna Foods 
Heleen Schreuder - Italent         
 
 
      

http://www.consorziovinidiromagna.it/
https://www.bolognafoods.com/
http://www.italent.nl/romagna


 

Viale Roma 37 | 47025 Mercato Saraceno (FC) | T. (+39)054791061  
www.cantinabraschi.com | info@cantinabraschi.com 

 
 

 

Via Carducci 5 | 47032 Bertinoro (FC) | T. (+39)0543445183  
www.celli-vini.com | celli@celli-vini.com 

 

 

Via Vicchio 11 | 48018 Marzeno di Faenza (RA) | T. (+39)054640022  
www.zerbina.com | info@zerbina.com 

 

 

Productie: 100.000 fl 

Hectare: 10 

Druivensoorten rood: sangiovese 

Druivensoorten wit: pagadebit; albana; pignoletto; famoso 

Productie: 290.000 fl 

Hectare: 29 

Druivensoorten rood: sangiovese; cagnina 

Druivensoorten wit: trebbiano; pagadebit; albana 

Productie: 220.000 fl 

Hectare:  

Druivensoorten rood: sangiovese 

Druivensoorten wit: trebbiano; albana 

http://www.cantinabraschi.com/
mailto:info@cantinabraschi.com
http://www.celli-vini.com/
mailto:celli@celli-vini.com
http://www.zerbina.com/
mailto:info@zerbina.com


 

Via Sadurana 6 | 47011 Castrocaro Terme (FC) | T. (+39)3356545770  
www.fiorentinivini.it | info@fiorentinivini.it 

 

 

 
 
 
 
 

Via di Oriolo dei Fichi 10 | 48018 Oriolo dei Fichi (RA) | T. (+39)0546642142  
www.lasabbiona.it |  info@lasabbiona.it 

 

 

 
 
 
 

Villa Rossi 50 |  47012 Loc. Nespoli Civitella di Romagna (FC) | T. (+39)0543989637  
www.poderidalnespoli.com | info@poderidalnespoli.com 

 

 

Productie: 15.000 fl 

Hectare: 6 

Druivensoorten rood: sangiovese 

Druivensoorten wit: albana; famoso 

Productie: 25.000 fl 

Hectare:  

Druivensoorten rood: centesimino; sangiovese 

Druivensoorten wit: albana; famoso 

Productie: 500.000 fl 

Hectare:  

Druivensoorten rood: sangiovese 

Druivensoorten wit: trebbiano; pagadebit; albana; famoso 

http://www.fiorentinivini.it/
mailto:info@fiorentinivini.it
http://www.lasabbiona.it/
mailto:%20info@lasabbiona.it
http://www.poderidalnespoli.com/
mailto:%7C%20info@poderidalnespoli.com


 

Via Valsellustra 69 | 40060 Dozza Imolese(BO) | T. (+39)0542681604  
www.poderidellerocche.it | info@poderidellerocche.it 

 

Via Gesuita 4/b |  48018 Faenza (RA) | T. (+39)0546638172  
www.poderimorini.com | info@poderimorini.com 

 

 

 
 

Via San Savino 113 |48010 Fusignano (RA) | T. (+39)3494684011  
www.randivini.it | info@randivini.it 

 

 
 

 
 
 

Productie: 160.000 fl 

Hectare:  

Druivensoorten rood: ciliegiolo 

Druivensoorten wit: trebbiano; albana; pignoletto 

Productie: 100.000 fl 

Hectare: 40 

Druivensoorten rood: centesimino; sangiovese; longanesi 

Druivensoorten wit: albana; pignoletto 

Productie: 40.000 fl 

Hectare: 35 

Druivensoorten rood: centesimino; longanesi 

Druivensoorten wit: famoso 

http://www.poderidellerocche.it/
mailto:info@poderidellerocche.it
http://www.poderimorini.com/
mailto:info@poderimorini.com
http://www.randivini.it/
mailto:%20%7C%20info@randivini.it


 

Via della Liberazione 32 | 47025 Mercato Saraceno (FC) | T. (+39)0547690334  
www.tenutacasali.it | info@tenutacasali.it  

 

Via IV Novembre 13 | Russi (RA) | T. (+39)0544580144  
www.tenutauccellina.com  | info@tenutauccellina.com 

 

Via Giardino 1400 | 47025 Mercato Saraceno (FC) | T. (+39)3315072098  
www.santaluciavinery.it | paride@santaluciavinery.it 

 

Via Tomasetta 13 | 47923 Rimini (RN) | T. (+39)0541752231 
www.vinisanvalentino.com | info@vinisanvalentino.com 

 

Productie: 50.000 fl 

Hectare: 18 

Druivensoorten rood: sangiovese 

Druivensoorten wit: trebbiano 

Productie: 70.000 fl 

Hectare: 7 

Druivensoorten rood: longanesi 

Druivensoorten wit: trebbiano; famoso 

Productie: 50.000 fl 

Hectare: 12 

Druivensoorten rood: sangiovese 

Druivensoorten wit: trebbiano; pagadebit; albana; famoso 

Productie: 120.000 fl 

Hectare:  

Druivensoorten rood: sangiovese 

Druivensoorten wit: trebbiano; pagadebit 

http://www.tenutacasali.it/
mailto:%20info@tenutacasali.it
http://www.tenutauccellina.com/
mailto:%20%7C%20info@tenutauccellina.com
http://www.santaluciavinery.it/
mailto:%20paride@santaluciavinery.it
http://www.vinisanvalentino.com/
mailto:info@vinisanvalentino.com

