Längtan till Italien och drömmen om det
böljande landskapet och alla dess vingårdar
var början på våra resor till Piemonte.
Till sammetsmörka ljumma nätter med
cikadors sång och luften fylld av dofter av
vin och kryddor.
Ju mer vi lärt oss om vinets hantverk och
historia och efter alla besök på fantastiska
vingårdar där traditionen om det perfekta
vinet hålls levande,
desto mer växte önskan att dela med oss
av upplevelserna.

Italienska
kvalitetsviner
från

Piemonte – bergets fot

Drömmar kan förverkligas och det är med
stor glädje vi kan presentera vinerna från
Piemonte - bergets fot.
Börje och Marie

vinit.se
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Rocca Sveva

Capanna

Barbera Asti Superiore
Druvor; Barbera,
alkoholhalt 14,5%
Mjukt medelfylligt, rött vin med inslag av
körsbär och plommon.
Passar bra till pasta och ljusa kötträtter.

Valpolicella Ripasso Superiore
Druva: Corvina, Rondinella, Molinara.
alkoholhalt 13,5 %
Generös och fruktrik, med framträdande
toner avkörsbär, björnbär och vanilj
Passar till utmärkt till pasta, lamm och
grillat kött, samt hårda ostar.

Sant 'Antimo Rosso
Druva: 60% Merlot – 40% Sangiovese
alkoholhalt 14,5%
Intensiv, med mogna röda frukter och
lakrits.
Passar bra till rostat rött, vitt kött,
kallskuret och lite lagrade ostar.

La Viranda
Suli Del Cont
Druva: Barbera, alkoholhalt 15%
Djup röd i färg, med stor struktur, med
aromer av mogen frukt, ibland kryddig.
Passar till grillat kött och vilt.

La Viranda
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Unest e Ardisun
Druva: Pinot Nero alkoholhalt 15%
Mjukt med fyllig smak, med inslag av
körsbär, röda bär och viol.
Passar till torsk, kyckling och pasta.

Audace Barolo
Druva: Nebbiolo, alkoholhalt 15-16%
Full av karaktär och kraft, men ändå
känslig, elegant, harmonisk, med inslag av
trä och mandel och tydliga tanniner
Passar till grillat kött, vilt och mogna ostar
samt choklad.

Roberto Sarotto
Currà Barbaresco Riserva
Druva: Nebbiolo. alkoholhalt 14,5%
Med sin djupa rubinröda färg har den en
rafﬁnerad och slät smak och har en liten
doft av mogna plommon, lakrits, kryddor
och choklad.
Passar utmärkt till rött kött och ostar.

