Monte Tondo

MONTE TONDO
Veneto, Italië
De wijngaarden van Monte Tondo zijn te vinden in de glooiende
heuvels van Soave en Valpolicella, slechts een paar kilometer van
Verona. De familie Magnabosco bezit 25 ha. op de beste percelen
die het Soave - en Valpolicella gebied kan bieden. De witte druiven,
voornamelijk Garganega, groeien op een vulkanische grond en
geven de Soave’s van Monte Tondo de typische intense geur,
droge smaak en frisse afdronk. De jonge Valpolicella is licht en
fruitig van smaak, met een relatief hoge zuurgraad en heerlijk om
bijvoorbeeld in de zomer licht gekoeld te drinken. Voor de
Valpolicella Ripasso gebruikt men de typische Ripasso techniek uit
Veneto: men produceert eerst een Amarone wijn van ingedroogde
druiven. Het overblijfsel hiervan, zoals druivenpulp , wat suikers en
kleurstof, wordt vervolgens toegevoegd aan de jonge Valpolicella.
Hierdoor ontstaat een wijn met meer complexiteit en body. Tot slot
ligt de Valpolicella Ripasso een aantal maanden in vaten van Frans
eikenhout.
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Assortiment wijnen van Monte Tondo

MONTE TONDO, AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
De neus is zeer intens en persistent met
fruitige tonen van kers, pruim, hazelnoot
en amandel. Daarna komen kruidige
aroma’s van tabak, teer en kaneel vrij.
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Deze Amarone heeft een rijke structuur,
elegante zachte tannines en is goed in
balans....

MONTE TONDO, AMARONE DELLA
VALPOLICELLA RISERVA
Diepe paarse kleur met intense aroma's
van kersen, pruimen, cacao en koﬃe.
Volle rijke wijn met veel fruit in de
smaak die samen smelten met tabak en
een subtiele houttoon. Zeer complexe
wijn met veel structuur....
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MONTE TONDO, “ARIA” BIANCO
Bleek geel met iets een groene waas. In
de neus frisse nuances van citrus en
gras. Crispy en clean glas wijn met een
ﬁjn bittertje in de afdronk. Mooie droge
en elegante wijn....

MONTE TONDO, “LUIGI” ROSSO
Fruitige wijn met tonen van aardbeien
en kersen. Sappige en plezierige
structuur met ﬁjne tannines....
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MONTE TONDO, “MARTA”, PINOT GRIGIO
Aromatische geur met hinten van rijpe
peer en wilde bloemen. Evenwichtige
smaak....

MONTE TONDO, RECIOTO DI SOAVE
In de neus een boeket bloemen,
gedroogde druiven en rozijnen. Vol, zoet
en harmonieus in de mond....
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MONTE TONDO, RED HEART
COLLECTION
Selectie van de beste druiven afkomstig
uit de beste wijngaarden van Monte
Tondo, gedroogd gedurende 20 dagen 'Amarone'-stijl - en 12 maanden gerijpt
in een Sloveens eiken. Volle wijn met
kracht en goede tannine structuur. Door
de Merlot behoudt de...

MONTE TONDO, ROMEO “V” ROSSO
VERONESE
Eigenlijk een Amarone, maar gemaakt
van druiven die volgens de wijnmaker
een bijzonder karakter hadden en
hiermee een speciale wijn wilde maken.
Volop fruit en elegantie. Amarone maar
niet aan de voorschriften van de DOCG
gehouden en daarom "gedeklas...
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MONTE TONDO, SOAVE “CASETTE
FOSCARIN”
Intens fruitig bouquet met een vleugje
honing. Geuren van vanille, gedroogd
fruit en minerale aroma’s. Full-bodied,
rijk en vlot in de mond....

MONTE TONDO, SOAVE CLASSICO
Bloemenboeket doorspekt met geuren
van exotisch fruit, amandelen,
hazelnoten en minerale aroma’s. Fullbodied met een lange afdronk,
evenwichtig en harmonieus in de
mond....
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MONTE TONDO, VALPOLICELLA
“RIPASSO”
De neus is zeer intens en vol, met
aroma’s van bessen en kersen met
hinten van kruiden, zoals nootmuskaat
en kaneel. In de mond zeer intens en
persistent met elegante tannines en
structuur....

MONTE TONDO, WHITE HEART
COLLECTION
Bijzondere wijn door de spontane
vergisting en een lange sur lie rijping.
Volle wijn met veel rijkdom en een
verﬁjnde en lange afdronk....
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