VILLA MEDORO - Atri (Abruzzo)
Medoro is een kleine burcht gelegen in de heuvels van Atri nabij de
Adriatische zee. We zitten in de mooie streek van de Colline Teramane.
Deze is traditioneel gewijd aan de wijnbouw. Dankzij de impuls van de
derde generatie werd het domein Villa Medoro in 1997 opgericht met als
doelstelling om kwaliteitswijnen te maken. Vandaag is het wijndomein
92ha. groot en produceren ze jaarlijks zo'n 300.000 flessen. Een grote
liefde en passie voor traditie, waardering van de oorspronkelijke wijnen, het
geloof in een merkwaardig gebied en de beschouwing van de moderne
technieken vormen samen de ingrediënten van hun wijnen.

Trebbiano d'Abruzzo 2010

(0,375-0,750-1,500 L)

0,75L: 7,99 euro

DOC Trebbiano d'Abruzzo - 100% trebbiano
droog, fris, fruitig
De Trebbiano d'Abruzzo heeft een groengele kleur en bloemige en fruitige aroma's. De smaak is fris en droog, een wijn
met een goede structuur en fruitige afdronk.

Trebbiano d'Abruzzo 2011

(0,375-0,750-1,500 L)

0,75L: 8,95 euro

DOC Trebbiano d'Abruzzo - 100% trebbiano
droog, fris, fruitig
De Trebbiano d'Abruzzo heeft een groengele kleur en bloemige en fruitige aroma's. De smaak is fris en droog, een wijn
met een goede structuur en fruitige afdronk.

Trebbiano d'Abruzzo 2012

(0,375-0,750 L)

0,75L: 8,95 euro

DOC Trebbiano d'Abruzzo - 100% trebbiano
droog, fris, fruitig
De Trebbiano d'Abruzzo heeft een groengele kleur en bloemige en fruitige aroma's. De smaak is fris en droog, een wijn
met een goede structuur en fruitige afdronk.

Pecorino 2012

(0,750 L)

0,75L: 8,95 euro

IGT Colli Aprutini - 100% Pecorino
droog, fris, fruitig
Een verfrissende witte wijn gemaakt van de relatief zeldzame druif pecorino die geen houtrijping heeft gehad. De
combinatie van frisse fruitige toetsen van perzik en peer met een aangenaam floraal boeket maken hem multi-inzetbaar.

Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo 2012

(0,750 L)

0,75L: 8,47 euro

DOC Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo - 100% montepulciano d'Abruzzo
fruitig, droog
De Cerasuolo heeft een dieproze kleur met paarse schijn. De aroma’s zijn uitbundig en geuren naar bloesems, rijp citrus
fruit en gebakken klei. De aanzet is strak, intens fruitig met droge smaak, licht minerale afdronk. Maaltijd rosato.

Passerina 2011

(0,750 L)

0,75L: 8,95 euro

IGT Terre di Chieti - 100% Passerina
droog, fris, fruitig
De Passerina heeft een lichtgele kleur met groene schittering. Het boeket geurt intens naar witte perzikken, appelen en
bloemen. De smaak is zacht en fruitig met een mooie fraicheur. Een mooie ontdekking.

Passerina 2012

(0,750 L)

0,75L: 8,95 euro

IGT Terre di Chieti - 100% Passerina
droog, fris, fruitig
De Passerina heeft een lichtgele kleur met groene schittering. Het boeket geurt intens naar witte perzikken, appelen en
bloemen. De smaak is zacht en fruitig met een mooie fraicheur. Een mooie ontdekking.

Montonico 2011

(0,750 L)

0,75L: 9,99 euro

IGT - 100% montonico
droog, fris, fruitig
De Montonico heeft een lichtegele kleur met groene schittering. In de neus herkennen we vooral bloemen, peren en
perzikken. Er zijn ook een minerale tonen. De smaak is aangenaam en fruitig. De mooie zuren zorgen voor de nodige
fraicheur. Sappige afdronk.

Trebbiano d'Abruzzo Chimera 2010

(0,750-1,500 L)

0,75L: 9,99 euro

Trebbiano d'Abruzzo DOC - 100% trebbiano,
droog, fruitig, evenwichtig
De Chimera heeft een lichtegele kleur en een aangenaam fruitig (peer) en bloemig boeket. De smaak is elegant en
evenwichtig, mooie zuren en zeer aangename afdronk.

Trebbiano d'Abruzzo Chimera 2012

(0,750-1,500 L)

0,75L: 10,97 euro

Trebbiano d'Abruzzo DOC - 100% trebbiano
droog, fruitig, evenwichtig
De Chimera heeft een lichtegele kleur en een aangenaam fruitig (peer) en bloemig boeket. De smaak is elegant en
evenwichtig, mooie zuren en zeer aangename afdronk.
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VILLA MEDORO - Atri (Abruzzo)
Montepulciano d'Abruzzo 2011

(0,375-0,750-1,500-3,000 L)

0,75L: 9,99 euro

DOC Montepulciano d'Abruzzo - 100% montepulciano d'Abruzzo
fruitig, rijp
De Montepulciano d'Abruzzo is intens robijnrood. Het boeket geurt vooral naar zwart en rood bosfruit en naar kruiden.
De smaak is intens en vlezig. Sappige afdronk

Rosso del Duca 2011

(0,750-1,500 L)

0,75L: 12,50 euro

DOC Montepulciano d'Abruzzo - 100% montepulciano
fruitig, rijp, kruidig
De Rosso del Duca heeft een donker robijnrode kleur. Mooi boeket van rijp rood bosfruit en boemen. De smaak is
droog, vol, zijdezacht, met hints van donkerrood fruit, kersen, leer, vanille en zachte tannines.

Adrano 2009

(0,750-1,500 L)

0,75L: 17,97 euro

DOCG Colline Teramane - 100% montepulciano d'Abruzzo
fruitig, krachtig, rijp
De Adrano heeft een donker purperrode kleur. Complexe neus van rood fruit, vanille en leder. De smaak is vol, droog,
mooi in balans, hints van kersen. Verfijnd en complex, mooie zachte en lange afdronk.
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