CIABOT BERTON
La Morra – Piemonte
Langhe Favorita Alissa DOC
Productiegebied
De wijngaarden in Canale, Roero, een
heuvelachtig gebied (250 m boven de
zeespiegel), naar het oosten
gepositioneerd.
Druiven
100 % Favorita – 2000 flessen/jaar
Vinificatie
5 maanden in inox vaten en 2 maanden
op fles
Kleur
Deze wijn heeft een strogele kleur met
groene reflecties.
Boeket
Een goede aromatische neus, delicaat
en verfijnd: de geur is fris met tonen van
citrusvruchten en exotisch fruit.
Smaak
De smaak is fluwelig met een mooie
finesse, pittig en elegant. Een toets van
gedroogd hooi in de afdronk.
Serveertip
Uitstekend bij zeevruchten en
schaaldieren, soepen en hapjes. Ideaal
als aperitief.

Rosato Le Maccaline
Een rosé waarmee je je gasten
gegarandeerd verrast!
Productiegebied
Nebbiolo wijngaarden in La Morra, 3 jaar
oud
Druiven
100 % Nebbiolo – 2000 flessen/jaar
Vinificatie
5 maanden in inox vaten
Kleur
Intense roze kersenkleur
Boeket
Aangenaam fruitige geur , met een goede
balans tussen frisheid en zachtheid.
Smaak
Hints van rood fruit, vooral framboos,
aardbeien en zwarte bessen met aroma’s
van wilde roos en viooltjes in de afdronk.
Serveertip
Uitstekend geschikt om vlees, kaas en
visgerechten begeleiden. Ideaal als aperitief
op een warm terrasje.

DOLCETTO D'ALBA
Rutuin
De Dolcetto is een typische
druivensoort uit Piemonte. De naam
Dolcetto betekent "Kleine zoete" maar
dat slaat niet op de wijn. Die is altijd
droog van smaak en kan vrij jong
worden gedronken.
Productiegebied
In La Morra in de zone Rocchettevino
ofwel ‘Rutuin’ in het dialect van
Piemonte, een heuvelachtig gebied
(300 m boven de zeespiegel), naar
het oosten gepositioneerd.
Wijngaarden van 45 jaar oud !!
Druiven
100 % Dolcetto – 3000 flessen/jaar
Vinificatie
9-12 maanden in inox vaten
Kleur
Robijnrood
Boeket
Verleidelijke geur met een intens
aroma van rood fruit.
Smaak
Vol van smaak met impressies van
bessen, kersen en een toets van
chocolade en zachte tannines. Fijne
afdronk met een perfecte balans.
Serveertip
Uitstekend bij vlees, pastagerechten,
gevogelte en varkensvlees.

Barbera D’Alba Fisetta
Deze wijn krijg je steevast bij de zondagse
lunch bij Nonna Monteleone!
Productiegebied
La Morra in de deelgebieden Cappallotti
en Bricco San Biagio een
heuvelachtig gebied, 300 m boven de
zeespiegel. Wijngaarden van 10 jaar oud.
Vinificatie
8 maanden in inox vaten
Druiven
100 % Barbera
Kleur
Paarsachtig rood
Boeket
Een fruitige neus van kersen, bosbessen,
viooltjes, marjolein en kruiden.
Smaak
Een fruitige fluwelige wijn met de juiste
zuren, aangenaam en fris. Een tintelende
afdronk die uitnodigt naar meer…
Serveertip
Opgediend bij 16 ° C ideaal
met vleeswaren, pastagerechten en
verse kazen.

Bricco San Biagio
Barbera D’Alba
De laatste jaren maakt het huis Ciabot
Berton met wijnen als deze Bricco San
Biagio een moeilijk te evenaren product.
Productiegebied
In la Morra, Bricco San Biagio, een
heuvelachtig gebied (250 m boven de
zeespiegel) met de wijngaarden naar het
zuiden gericht - van 60 jaar oud !
Druiven
100 % Barbera 2500 flessen/jaar
Vinificatie
12-18 maanden in grote Franse eiken
vaten
Kleur
Intens robijnrood met paarse tinten
Boeket
Frisse en moderne neus : kruiden,
frambozenconfituur, rijp en rijk fruit.
Smaak
De smaak is complex en zeer fruitig met
een geroosterde toes. Volle en
gestructureerde wijn met een mooi
evenwicht in de afdronk.
Serveertip
Heerlijk bij pastagerechten met rijke
sauzen, hoofdgerechten met wit en rood
vlees en kazen.

LANGHE NEBBIOLO
3 Utin
Productiegebied
La Morra heuvelachtig gebied (250 m
boven de zeespiegel) met de
wijngaarden naar het zuidoosten
gericht – 10 jaar oud
Druiven
100% Nebbiolo – 2500 flessen/jaar
Vinificatie
12 maanden in inox vaten
Kleur
Robijnrood van medium intensiteit
Boeket
Fruitig aroma met hints van rozenbottel
en kruiden.
Smaak
Harmonieuze en elegante
wijn, met elegante tannines, die de
smaak nog aangenamer maken.
Serveertip
Ideaal voor de meeste gerechten met
wit vlees en gerijpte kazen, zelfs met
een stevig stukje vis!

Barolo Ciabot Berton
Productiegebied
La Morra, Roggeri, Bricco San Biagio en
Rive, het hart van de Barolo-streek.
Heuvelachtig gebied (250-300 m boven
de zeespiegel) met de wijngaarden
naar het zuidoosten en zuidwesten
gericht – 30 jaar oud !
Druiven
100% Nebbiolo – 20.000 flessen/jaar
Vinificatie
24-30 maanden in grote Sloveense
eiken vaten, 6 maanden inox vaten, 12
maanden op fles.
Kleur
Granaatrood met zwarte reflecties
Boeket
Geur van zoete frambozen en
rozenblaadjes met tonen van teer en
specerijen.
Smaak
Intens pikant karakter met toets van
zoete bessen. Evenwichtige wijn, vol en
zacht in de mond, voldoende zurigheid
en een hint van kaneel in de afdronk.
Serveertip
Heerlijk bij gebraad en rood vlees,
stoofpotjes en gerijpte kazen.

Barolo Roggeri DOCG
Productiegebied
La Morra, Roggeri, gericht naar het zuidoosten, 300 m boven de zeespiegel.
Wijngaarden zijn 40 jaar oud !
Druiven
100% Nebbiolo – 8000 flessen/jaar
Vinificatie
30 maanden op grote Franse en
Sloveense eiken vaten, daarna minimum 1
jaar op fles
Kleur
Intens granaatappelrood
Boeket
Wijn met een fruitig aroma, hints van
pruimen, gedroogde bloemen en
balsamico-kruiden.
Smaak
De smaak is weelderig, soepel en sexy met
een uitstekende rijpe tanninestructuur.
Lange aanhoudende afdronk met toetsen
van koffie en chocolade.
Serveertip
Uitstekend bij wild, gestoofd
vlees, oude kazen en alle gerechten
geserveerd met witte truffel.

Barolo Rocchettevino DOCG
Top-Barolo van het domein met hoge
scores in verschillende wijnbladen.
Productiegebied
La Morra, Rocchettevino, hoger gelegen
gebied (400 m boven de zeespiegel) met
de wijngaarden naar het zuidoosten
gericht – 15 jaar oud.
Druiven
100% Nebbiolo – 3000 flessen/jaar
Vinificatie
24 maande op grote Sloveense eiken
vaten, daarna 12 maanden op fles
Kleur
Heldere robijnrode wijn met lichte
tinten granaatappel.
Boeket
Prachtig geparfumeerde expressieve neus
met aroma’s van rijpe kersen, gember en
geroosterde koffie.
Smaak
De smaak is fris, complex, vol, krachtig en
evenwichtig. De zuurtegraad is in
perfecte harmonie met de klassieke
Nebbiolo tannines. Lang aanhoudende
afdronk met hints van leer.
Serveertip
Ideaal bij rood vlees, gebraad, wild en
kazen.

