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HARMONIEUZE NEBBIOLO

De basis van deze wijn is Nebbiolo uit Bramaterra. De Alto Piemonte is aan 
een revival bezig en daar zijn we maar al te graag bij. Dit zijn aristocratische 
wijnen met veel potentieel. Complex, dens, stevig maar ook frivool, charmant 
en gebalanceerd. In de neus wat kruidigheid, zwart fruit en rozen. In de mond 
structuur en lengte. Een krachtpatser die zachte tannines combineert met 
dens fruit.

De gekneusde druiven worden in grote open 
eiken foudres spontaan gefermenteerd met 
endogene gisten. De opvoeding gebeurt in 
kleine eiken vaten en grote eiken foudres 
gedurende 2 jaar. Na botteling spendeert de wijn 
nog eens 1 jaar op fles.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gegrild rood vlees, eend of wild

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2026

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Nebbiolo, Vespolina, Croatina

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Zand, gravel en klei

650m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De grond bestaat uit enerzijds marine-
zand, en anderzijds vulkanisch zand met 
rode porfier (bijzonder mineraal).

 • Een lange maceratie met volop 
schilcontact in traditionele open (Franse) 
foeders haalt het allerbeste uit de 
Nebbiolo.

 • Na de fermentatie rijpt de wijn in grote 
vaten van Sloveens hout.

VINETIQ SELECTION

Le Pianelle is een samenwerking tussen 
Dieter Heuskel en Peter Dipoli (de eigenaren), 
Cristiano Garella, een uitstekende jonge 
lokale wijnmaker en Andrea Zanetta, één van 
de beste wijnbouwers in het gebied.

BELOFTEVOL TERROIR VAN OUDE 

WIJNGAARDEN

Dit kleine domein in het noorden van Piemonte 
is een samenwerking tussen zielsverwanten. 
De heuvel waarop de wijngaarden zijn geplant 
was een eeuw geleden beroemd vanwege de 
kwaliteit van de wijn die daar werd verbouwd. 
En binnenkort opnieuw. Let op onze woorden!

“Begin vorige eeuw lagen 
hier 40.000 hectare sublieme 
Nebbiolo-wijngaarden. Van de 
resterende 1.000 hebben wij nu 
5 hectare in gebruik, met nieuwe 

druivenstokken.”
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