Azienda Agricola Poderi Garona
Fenrosé 2019
ROSÉ WINE - SPICY
PIT TIGE NEBBIOLO ROSÉ

Een rosé van voornamelijk Nebbiolo kom je niet veel tegen. Met de koelere
temperaturen in Alto Piemonte kan er een sappige, fruitige en wat kruidige
rosé gemaakt worden. Mooie zalmroze kleur, fruitige neus en pittige afdronk.
Een erg lekker Noord-Italiaans glas voor de zomerse momenten onder
vrienden. Niet alledaags, wel erg lekker maar beperkt beschikbaar!

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

60% Nebbiolo, 40% Vespolina

Aperitief, BBQ, oosterse keuken en
salades

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Vulkanisch

7 - 10°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

400m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Manuele oogst van Nebbiolo en Vespolina
druiven uit Alto Piemonte. Na een korte
maceratie op de schil wordt de most geperst
en gefermenteerd op lage temperatuur om
fraîcheur te behouden. Botteling gebeurt enkele
maanden na de oogst.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (12,5%)

Azienda Agricola Poderi Garona
ITALIË | ALTO PIEMONTE | BOCA
WIJN GEBOREN UIT BERGEN, ZEE EN EEN
SUPERVULKAAN

De overgrootvader van Renzo Duella begon 45
jaar geleden met een eigen wijngaard: Poderi
Garona. Diens kleinzoon was minder ambitieus
en beschouwde wijn verbouwen vooral als
een hobby. Maar Renzo bezit de passie van
overgrootpa: wijn verbouwen werd weer een
fulltime bezigheid, met de Boca als kroonjuweel van die inspanningen.

“Wij streven naar kwaliteit en de
unieke ervaring van het terroir
in het glas. Heb je Boca eenmaal
geproefd, dan zal je Boca voor
de rest van je leven blijven
onthouden.”

WIJN-WEETJES

•

Alto Piemonte is minder bekend maar er
worden parels van Nebbiolo gemaakt

•

De wijngaarden liggen gemiddeld 420
meter boven de zeespiegel

•

Het kleinste DOC van Italië? Boca DOC
met 30ha op vulkanische gronden

VINETIQ SELECTION

Poderi Garona produceert met de Boca een
absolute topper, en dat bovendien op basis
van Nebbiolo, een bijzondere druif die we
nog niet in portefeuille hadden. De kwaliteit
van Boca in combinatie met de kunde van de
wijnmaker trok ons over de streep.

