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Het wijnpakket van Wine & Roses biedt met drie witte en drie rode wijnen een aangename 
kennismaking met het gevarieerde wijnlandschap van Italië. 
 
St.Michael Eppan, Pinot Grigio 2018 
Een Pinot Grigio in optima forma uit Alto Adige. De druiven zijn afkomstig van een coöperatie met 
340 wijnbouwers die wijngaarden beheren op de uitlopers van de Dolomieten. Op 400 tot 500 meter 
hoogte. De wijn wordt gemaakt door de vele malen bekroonde Hans Terzer. Fris en droog, zacht en 
rond, bijzonder geschikt als aperitief. 
 
Suavia, Soave Classico 2018 
Uit de contreien van het Gardameer. Een Soave Classico met de nadruk op Classico: dat mag alleen 
op het etiket staan als de Garganegadruif is aangeplant op vulkanische bodem. En die vulkanische 
bodem staat op zijn beurt weer garant voor de mineraliteit van deze witte wijn, gemaakt onder het 
toeziend oog van de vier dochters van de familie Tessari. Een gulle witte wijn met tonen van wit fruit 
en een vleugje jasmijn. Heerlijk bij risotto met zeevruchten of asperges met zalm. 
 
La Sibilla, Falanghina 2018 
Deze witte wijn voert ons naar het achterland van Napels, naar de Campi Flegrei. In de oudheid dacht 
men dat deze vulkanische velden toegang boden tot de onderwereld. Een slanke, minerale, kruidige 
wijn gemaakt van druiven in een terroir waar de phylloxera nooit heeft kunnen huishouden. Zilt in de 
afdronk en daarom geweldig bij een bordje pasta vongole. 
 
Massimo Ronca, Corvina 2017 
Een rode wijn uit de omgeving van Verona gemaakt van Corvina, de druif die je ook terugvindt in 
Valpolicella en Amarone. Volop kersenfruit, wat zwarte peper en een hint van chocolade. Plezierig en 
ongecompliceerd, voor alledag. 
 
Pietro Caciorgna, Alberaia 2016 
Een fluwelige rode wijn uit Toscane gemaakt van 100% Sangiovese. De wijn heeft tien maanden 
gerijpt op gebruikte barriques. Frisse zuren, amarenen en rozenbottel in het glas, een lange afdronk 
met een aangenaam bittertje. Heerlijk bij gevogelte en pasta al ragù. 
 
Ferreri, Nero d’Avola 2018 
En tot slot een wijn uit Sicilië, de wijngaarden zijn gelegen in het achterland van Trapani. De Nero 
d’Avola weet ondanks het warme klimaat zijn frisheid te bewaren. De wijn is zacht en vol, heeft 
florale tonen en aroma’s van donker fruit. Bijvoorbeeld geschikt bij gegrild vlees of harde kazen. 
 


