BOLLA
Pinot Grigio
100% Pinot Grigio uit het noorden
Terre di Kama
Catarratto, Pinot Grigio

van Italië.
De wijn heeft een warm en
complex aroma, met tonen van

Blend van 70% Catarratto

peer, citrusfruit en meloen.

30% Pinot Grigio

De structuur is imposant, fris en

De druiven groeien op de heuvels
rondom Trapani in het

mooi in balans. Een Pinot Grigio
uit de topklasse.

Noordwesten van Sicilië.

€ 21,50

De Pinot Grigio wordt begin

***

augustus geoogst, terwijl de oogst

Het verhaal van het wijnhuis Bolla

van de Catarratto druif eind

begint bij één man, Abele Bolla.

september plaatsvindt. Beide

Hij woont in het noorden van

druiven worden met de hand

Italië, in de streek Veneto, waar hij

geplukt als de druiven optimaal

een kleine familieherberg runt. Om

rijp zijn met behoud van voldoende

zijn gasten meer dan alleen een

zuren.

verblijf te kunnen bieden, besluit

Het resultaat is een biologische
wijn voor dagelijks gebruik met
expressieve aroma’s van zowel
citrus –als tropisch fruit. Een ideale
aperitiefwijn, maar ook een goede
begeleider van diverse
zeevruchten.
€ 19,50

hij in 1893 om een wijn te gaan
produceren die hij zijn gasten kan
schenken. Naar aanleiding hiervan
besluit de familie zich volledig te
gaan richten op de wijnproductie.
De rest is historie. Ruim 129 jaar
later is het wijnhuis uitgegroeid tot
een wereldwijd befaamd wijnhuis
met een groot scala aan wijnen.
Wat is gebleven is de unieke smaak
van de Bolla wijnen voortkomend
uit het bijzondere klimaat en
terroir van het Veneto gebied.
***

Terre di Kama
Nero d’Avola
100% Nero d' Avola
De Nero d’Avola is de meest
aangeplante druif op het eiland
Sicilië en een inheemse druif.
De Nero d’Avola van Terre di
Kama wordt gekenmerkt door een
zeer toegankelijke stijl met zachte
tannines.

Eò
Montepulciano
100% Montepulciano d’Abruzzo
DOC
Oogst: Laatste week oktober
De schil van de druif wordt een

Deze biologische wijn zit

lange tijd in contact gehouden met

barstensvol rood bessenfruit en

de most wat zorgt voor veel kleur

combineert voortreffelijk met

en concentratie. De fermentatie

allerlei pastagerechten en rood

vindt plaats op roestvrijstalen

vlees.

tanks. Een deel van de wijn krijgt

€ 19,50

een houtopvoeding in eikenhouten
vaten.
Deze biologische wijn bevat
aroma’s van rijpe kersen en

BOLLA
Valpolicella
Intense robijnrode kleur. Dit is
Valpolicella van BOLLA.
Gemaakt van de Corvina en een
klein beetje Rondinella druif.
Geur van bloemen tonen, viooltjes
en kruidige tonen van zoethout.
Een fijne fluwelen textuur.
Begeleider bij lichte gerechten.
€ 21,50

specerijen. De smaak is vol, zacht
met tonen van kersenfruit en
ceder.
€ 23,00

