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Peter
Zemmer

De wijnen van Peter Zemmer komen van het
gelijknamige wijngoed, opgericht in 1928 en ligt
in het kleine plaatsje Cortina. Door de grote
verscheidenheid aan bodemsoorten worden hier
veel verschillende druivenrassen verbouwd. Het
speciale microklimaat zorgt ervoor dat de
druiven onder de beste omstandigheden
groeien.

◉ Chardonnay 2020

35

◉ Cortinie, Bianco 2019

55

◉ Rolhüt, Pinot Noir 2018

45

Witte wijn met zachte aroma’s, sappig met tonen
van tropisch fruit
Witte blend van Chardonnay, Gewürztraminer, Pinot
Gris, Sauvignon Blanc. Harmonieuze wijn met een sterk
bouquet met aroma's van rijpe vruchten als abrikozen,
tropische vruchten en ook vanille
Op het rode fruit gemaakte Pinot Noir, tonen
van aardbei en frambozen

◉ Cesari JÉMA 2015
Cesari JÉMA 2012, MAGNUM

Een geconcentreerd bouquet van kersen en rozijnen
met op de achtergrond tonen van cederhout. In de
mond is deze rode wijn soepel, vol en perfect
gebalanceerd gevolgd met een lange afdronk.

60
125

◉ Don Lorenzo della Grillaia, Lugana DOC, 2019

40

◉ Villa Calicantus Bardolino Superiore 2018

55

◉ Villa Calicantus Solazzo pet-nat 2018

50

Witte rijke wijn met tonen van bloesem en peer,
vol in de mond met een fijn zuurtje

Fruitige, bloemrijke rode wijn met zachte tannines. De
wijn heeft 12 maanden gerijpt in barrels en er zijn
slechts 4634 flessen geproduceerd.
Natuurbubbel (pétillant- naturel) rosé . Verfijnd
bubbeltje, barstensvol fruit, fijne zuren en een
aangenaam zacht bittertje.

◉ Pratello, 90+10, Lugana ‘‘il rivale’’ 2019

Witte wijn van 90 % Turbiana en 10 % lokale druiven. In
de neus geuren van witte roos, kruiden en voornamelijk
jeneverbessen. In de mond is het een zijdezachte en
elegante wijn met een maximale balans tussen smaak
en zuurgraad.

Novaia

55

Novaia ligt in een van de meest luxueuze
gebieden van Alta Valpolicella. In Novaia nemen
ze eeuwenoude tradities over die door de jaren
heen zijn doorgegeven. Al in 1908 ontving Paolo
Vaona al prijzen voor zijn wijnen.

◉ Valpolicella Classico DOC 2018

35

◉ Ripasso Valpolicella DOC 2017

50

◉ Recioto della Valpolicella 2016

50

◉ Amarone della Valpolicella 2013

75

◉ Amarone della Valpolicella Le Balze Riserva,

95

Lichte rode wijn met geurige neus van bloemrijke en
licht fruitige
Rode wijn met een licht kruidige neus en een hartige
smaak van donker fruit
Licht zoete rode wijn gemaakt van ingedroogde
druiven, in de neus

Deze intense rode wijn heeft overheersende hints van
rood fruit

2013

Stevige rode wijn met intense geuren, typische tonen
van rijp rood fruit en jam.

◉ Pratello, Lieti Conversari, Manzoni Bianco 2018

50

◉ Le Gaine, Chardonnay 2020

40

◉ Pratello, Chiaretto 2019

35

Van de moederdruiven, pinot bianco en riesling.
Een volle en ronde witte wijn met een frisse,
minerale afdronk

Het typische karakter van deze witte druif wordt
versterkt door citrustonen en een genuanceerde
mineraliteit en smaak.
Heldere rode kersen kleur en een delicate neus die
doet denken aan roze bloemen en amandel. In de
mond is deze rosé fris en aangenaam.

◉ Giacomo Fenocchio, Dolcetto d’ Alba 2018

45

◉ Giulia Negri Barolo DOCG La Tartufaia 2015

80

De geur van deze rode wijn is fris en aangenaam fruitig.
De smaak is droog en aangenaam bitter met een
goede en evenwichtige body.

In de geur heeft deze rode wijn rozenblaadjes,
nootachtige noten en kleine rode bessen. De fijne geur
zet zich voort in de mond. Aardse tonen die langzaam
overgaan in tabak en lichte kruiden.

Walter
Massa

De Vigneti Massa wijngaarden zijn gelegen in
Alto Monleale, in de Colli Tortonesi, een
heuvelachtig gebied net iets boven Gavi in de
regio Piemonte Italië. Massa is universeel
bekend als de Maestro van Timorasso, hij heeft
de druif gered van duisternis en bijna uitsterven.

◉ Derthona Cru ‘Sterpi' 2017

Complexe witte wijn door maceratie op schil, elegant,
met aangename bloemen en citrustonen

◉ Derthona Cru 'Montecitorio' 2016

80

80

Witte wijn met uitbundige mineraliteit en een rijk aromatisch profiel,
met tonen van geel fruit, honing en gedroogd fruit, door
maceratie op de schil gedurende enkele dagen

◉ Derthona Cru ‘Costa del Vento’ 2017

80

◉ Derthona 2018

55

◉ Piccolo Derthona 2019

35

Een volle witte wijn door maceratie op de schil. aroma’s van karamel
en vanille, balsamico en een kruidig boeket. Complexe, intense,
minerale, elegante afdronk

Afkomstig van diverse percelen rondom Monleale.
Witte wijn met aroma’s van appel, abrikoos, witte perzik,
acacia en kamille. De afdronk is lang met de aroma’s van appel,
perzik en fijne mineralen

3 en 5 jaar oude stokken van de wijngaarden Boscogrosso and Sigala.
Deze witte wijn is licht vettig in de mond met een frisse,
bloemige evenwichtige finale

♥︎

Castello
Di Perno

In het hart van de Langhe ontspringt het
pittoreske dorpje Perno. Gelegen in een kasteel
wat ook een stukje geschiedenis van de
Italiaanse cultuur vertegenwoordigd. Alle wijnen
van Castello di Perno zitten in speciale Albeisa
flessen. Een zwaardere fles soort met
karakteristieke vorm waar de naam “Albeisa” op
de hals is gegraveerd.

◉

Langhe, Nascetta DOC 2018

55

Een elegante, expressieve neus met een vleugje van
wilde bloemen, perzik, salie en citrus. Deze witte wijn is
fluweelzacht met gebalanceerde zuren

◉ Langhe, Nebbiolo DOC 2017

55

◉ Barbera d'Asti DOCG 2017

55

◉ Nizza DOCG 2017

60

◉ Barolo DOCG 2016

80

Een fris, levendig bouquet met zachte tannines en
zuren.Deze rode wijn heeft een zeer lange afdronk van
rode bessen, frambozen en aalbes

Robijnrode wijn met een intens fruitige sensatie van
geuren zoals kers, framboos en braambes. Een
elegante wijn met fijne zuren en een mooi
gebalanceerde structuur

Elegante en intense geuren van rood fruit, rijpe kersen,
frambozen en zoethout. De complexe aroma’s van deze
rode wijn ontwikkelenin de mond een zachtheid en
rondheid, met een aangename droge afdronk

Perfect gebalanceerde combinatie van rijpe rode
vruchten, bloemen en kruiden. In de mond proef je
kersen, aardbeien en tabak dat gepaard gaat met
fluweelzachte tannines

♥︎

Selvadolce

In het westen van Ligurië, een paar kilometer
van Frankrijk ligt de boerderij van Aris en Max
Blancardi. Het is hun droom om op een absoluut
natuurlijke manier kwaliteitswijn te
produceren. Voor al hun wijnen geldt strenge
selectie, extreem lage opbrengsten, zeer
krachtig geconcentreerd sap van super gezonde
druiven. Puur natuur, spontane vergisting,
ongefilterd, ongeklaard, geen of minimaal
toegevoegd sulfiet.

◉ Rebosso Vermentino 2018

Witte wijn met aroma’s van verse kruiden, rijp wit fruit
en citrus zetten door in de mond. Iets ziltig en een
aangenaam bittertje aan het eind.

◉ Crescendo Pigato 2018

Witte wijn met aroma's van rijp wit fruit en verse
kruiden wat ook doorzet in de mond. Hij heeft iets
hartigs en een beetje een bite door de rijping op
droesem voor 6 maanden.

50

55

◉ VB1 DOC 2016

65

◉ Rucantú 2018

70

Ongefilterde witte wijn gemaakt van de vermentino
druif. Amberkleurig met oranje reflecties. In de neus
intense tonen van abrikoos abrikoos, gele bloemen en
honing. Fris en mineraal, fijne hartige afdronk.

Ongefilterde witte wijn. Op de huid gefermenteerde
Pigato. Inde neus krachtig met tonen van mediterrane
struik, dennenhars, sinaasappelschil, honing, saffraan
en kerosine. In de mond fris, rustiek met een afdronk
van zoete kruiden en gedroogd fruit

♥︎

◉ Antonella Corda, Cannonau di Sardegna 2019

50

Kers, framboos, bramen, rozen en een delicate
kruidigheid van witte peper. De frisheid van deze rode
wijn harmonieert met de warme tonen en uitzonderlijke
zachte tannines.

◉ Canalicchio di Sopra, Rosso di Montalcino 2019

Een jonge, fruitige en veelzijdige versie van de
Sangiovese. Fantastische structuur, concentratie, zoete
tannines en diepe kenmerken van rode wijn

◉ Canalicchio di Sopra, Brunello di Montalcino
DOCG 2015

65

100

In de neus zwarte kersen, tabak, en balsamico. Een
mooi geconcentreerd en complexe rode wijn met
soepele tannines en goede zuren

◉ Canalicchio di Sopra, Brunello di Montalcino
2012 Riserva

155

In de neus zwarte kersen, tabak en balsamico. Een mooi
geconcentreerd en complexe rode wijn met soepele
tannines en mooie zuren

◉

Tenuta San Guido, toscane IGT Le Difese 2018

60

De wijnmakers van de befaamde Sassicaia wilden ook
een instapwijn die jong te drinken is, Le Difese. Deze
rode wijn is soepel en sappig in de mond door het
aangename rood fruit en de mooie zuren.

◉ Tetuta Fertuna, Dropello 2019

Witte wijn die gemaakt wordt van de sangiovese-druif.
Aroma’s van geel fruit, wilde bloemen en aromatische
kruiden De smaak is zacht, mineraal en heeft mooie
frisse zuren.

45

Zowel Toscane als de Chianti streek tellen vele
historische wijnhuizen met een eeuwenlange
geschiedenis. Maar de streek kan niet zonder
vernieuwers. Een van die bijzondere vernieuwers
is Bibi Graetz. Hij besloot een wijn te maken van
stokken in Fiesole.

Bibi
Graetz

◉ Bugia 2018

Witte wijn gemaakt van de Ansonica druif. Aroma’s van
rijp wit fruit en verse kruiden wat ook doorzet in de
mond. Hij heeft iets hartigs en een beetje een bite.
Heeft 6 maanden op de droesem gerijpt.

◉ Testamatta 2018

90

160

Witte wijn gemaakt van de Ansonica druif. Complex
boeket van witte ananas, appel, peer en kiwi. In de
mond vol, meerlagig en vlezig, aangename frisheid en
een minerale noot.

◉

◉

Il soffocone di Vincigliata 2017

Deze rode wijn is sappig, vol en zeer rijk, met een diepe
kersensmaak en een fijn aards randje.

Casamatta rosso 2019

Een Sangiovese met veel kersen, frambozen en mooie
zuren. Een prachtige ronde rode wijn met lage tannines.

68

42

◉ Chianti, le Cicale de Vincigliata 2019

Een complexe rode wijn, gebouwd op basis van
mineraliteit en stevige tannines

40

◉ Colore 2016

Vol en compacte rode wijn, veel bramen, tabak en
pruimen. Sangiovese vertegenwoordigd de structuur en
de kracht van de wijn. Colorino het fruit en de
fluweelzachte tannines. Canaiolo mineraliteit en
intensiteit

550

APULIA
San Marzano In 1962 bundelden 19 wijnboeren uit San

Marzano hun krachten en richtten zo ‘’Cantine
San Marzano’’ op. Tegenwoordig telt deze
coöperatie meer dan 1200 telers.

◉ Salento IGP Timo 2019

35

◉ Salento IGP Edda Bianco 2020

55

◉ Palmento Costanzo, Mofete Bianco Etna DOC

50

Aroma’s van delicate witte bloemen met tonen van
citrus. In de mond tonen van tijm en rozemarijn.
Elegant fris en mineralige witte wijn
De rijping in houten vaten komt naar voren, maar het
hout is subtiel en elegant geïntegreerd. In de mond is
deze witte wijn romig, maar hij wordt tegelijkertijd
gekenmerkt door frisheid en levendige mineraliteit.

2019

Blend van witte carricante en catarratto druiven. Fruitig
en bloemig in zijn geur met een vleug citrus. Smaak is
intens, fris, geconcentreerd, tikkeltje romig door de de
vulkanische bodem waarop hij groeit.

