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TRE BICCHIERI ETNA

Tre Bicchieri in de Gambero Rosso verdien je niet zomaar. En inderdaad, 
deze Etna van de Contrada Pietrarizzo is zowel delicaat als rijk en vlezig. In de 
neus vinden we zwarte bessen en florale toetsen. Het houtgebruik zorgt voor 
een fluwelen mondgevoel zonder in te boeten op structuur en fruitdensiteit. 
Heerlijk complex glas dat bulkt van finesse.

Manuele oogst en dubbele triage van deze 
Contrada op de Noordelijke hellingen van de 
Etna. De druiven worden ontritst, gekneusd en 
gedurende 10 dagen gemacereerd. Na fermen-
tatie gaat de wijn voor 18 maanden op grote 
eiken vaten van 25hl.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gegrilde vis, varkensbereidingen en 
pasta’s

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2028

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Nerello Mascalese

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Vulkanisch

650m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (14%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Op het domein worden echte 
‘vulkaanwijnen’ gemaakt

 • Een bruisend feest op de Etna? Dat kan bij 
Azienda Francesco Tornatore

 • Carricante en Nerrelo Mascalese is het 
koningspaar van dit domein

VINETIQ SELECTION

Vinetiq ontdekte op dit domein wijn van 
autochtone Siciliaanse druivenrassen, die 
uitblinkt in prijs-kwaliteit. Vulkanische wijnen, 
dus met mineraal en rokerig karakter, maar 
zo lekker en typisch dat het aboluut de 
moeite waard is om ze hierheen te brengen.

DE POWER VAN DE VULKAAN

Akkoord, Francesco Tornatore is een zakenman 
die eerst carrière maakte in telecommunicatie. 
Maar hij heeft wél passie voor wijn. Toen hij het 
wijndomein in Castiglione di Sicilia opstartte, 
besloot hij dat alleen de allerhoogste kwaliteit 
voldoende was. En dat in wat toch een droge, 
stoffige en stenige omgeving is, die bovendien 
veel te lijden heeft onder de klimaatverande-
ring. Van ambitie gesproken!

“Iedereen die hier werkt, doet 
dat uit liefde en wil alleen maar 

het beste resultaat. Je moet onze 
wijn niet per se lekker vinden, 
zolang je maar overtuigd bent 

van onze passie.”
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