
 
 

MARCO BANDINI 

Castel Bolognese – Emilia Romagna 

 
 

CARACARA ROMAGNA ALBANA 

DOCG 
 

Marco Bandini beheert sinds 1998 het 

familiebedrijf ‘Terra di Sopra’. Hij maakt gebruik 

van nieuwe technologieën en de lange ervaring 

van zijn voorgangers.  

 

Productiegebied 

Castelbolognese – Ravenna – Emilia Romagna 

 

Druiven 

100% Albana di Romagna     

 

Kleur 

Strogeel met groene accenten 

 

Boeket  

Fruitig aroma, doet denken aan witte perzik, 

limoen, gele pruimen, met hints van kruiden, 

bloemen en een licht geroosterde nuance. 

 

Smaak 

Zacht, vol en aangenaam fris, evenwichtige 

afdronk, kruidige nasmaak en persistente finale 

met amandeltoets. 

 

Serveertip 

Lekker bij de hele menu maar op z’n best bij 

visgerechten en zeevruchten. 

  



 
 

FALCO ROSSO RAVENNA SANGIOVESE IGT 
 

Marco Bandini beheert sinds 1998 het 

familiebedrijf ‘Terra di Sopra’. Hij 

maakt gebruik van nieuwe 

technologieën en de lange ervaring 

van zijn voorgangers. 

 

Productiegebied 

Castelbolognese – Ravenna – Emilia 

Romagna 

 

Druiven 

90% Sangiovese 5% Merlot 5% 

Cabernet 

 

Kleur 

Robijnrood 

 

Boeket  

In de neus duidelijke bloemengeuren 

met hints van kleine rode vruchten 

 

Smaak 

Zacht in de mond, goed 

geëvolueerde tannines en een 

elegante afdronk. 

 

Serveertip 

Ideaal bij Tagliatelle al ragù en 

‘piadini’ met hesp. (piadina is een 

soort van warm toastbrood, een 

typisch product uit Emilia Romagna) 

  



 
 

DUDE’ ROMAGNA SANGIOVESE DOC SUPERIORE 
 

Marco Bandini beheert sinds 1998 

het familiebedrijf ‘Terra di Sopra’. 

Hij maakt gebruik van nieuwe 

technologieën en de lange 

ervaring van zijn voorgangers. 

 

Productiegebied 

Castelbolognese – Ravenna – 

Emilia Romagna 

 

Druiven 

95% Sangiovese 5% Merlot  

 

Kleur 

Levendig robijnrood 

 

Boeket  

In de neus duidelijke 

bloemengeuren met hints van 

gedroogde viooltjes, aalbessen en 

framboos. 

 

 

Smaak 

Krachtige aanzet, tannines die 

zorgen voor een mooi evenwicht 

en persistente smaak. 

 

 

 

Serveertip 

Perfect bij rood vlees op de gril of wildgerechten. 

  



 
 

TRE ARCHI SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC SUPERIORE 

RISERVA 
 

Marco Bandini beheert sinds 1998 het 

familiebedrijf ‘Terra di Sopra’. Hij maakt 

gebruik van nieuwe technologieën en 

de lange ervaring van zijn voorgangers. 

 

Productiegebied 

Castelbolognese – Ravenna – Emilia 

Romagna 

 

Druiven 

95% Sangiovese 5% Cabernet  

 

Kleur 

Levendig robijnrood 

 

Boeket  

In de neus vermengen zich geuren van 

fruit, bloemen, kruiden, bessenconfituur, 

op de achtergrond kruidnagel. 

 

Smaak 

Vol, warm en zacht van smaak met 

tannines die voor een goed evenwicht 

zorgen, met een persistente afdronk. 

 

Serveertip 

Perfect bij rood vlees op de gril of 

wildgerechten. 

 

 

 

 


