
 
 

Azienda Vitivinicola DI PRISCO 

Fontanarosa – Campania 

 
 

Coda di Volpe Irpinia DOC 
 

Coda di Volpe (vossenstaart) verwijst 

naar de vorm van deze druiventrossen, 

typisch voor de streek. 

Deze wijn kreeg een speciale 

vermelding in het tijdschrift ‘Slow wine’ 

 

Productiegebied 

Irpinia (Avellino, Campania) 

 

Druiven 

100% Coda di Volpe  

 

Kleur 

Goudgeel 

 

Boeket  

Fruitige aroma’s in de neus. 

 

Smaak 

Aangename smaak, droog en 

levendig. 

 

Serveertip 

Perfect bij gegrilde krab met look. 

  



 
 

Falanghina Beneventana I.G.T. 
 

 

Productiegebied 

Verschillende gemeentes van de provincie 

Benevento (Campania) 

 

Druiven 

100% Falanghina   

 

Kleur 

Licht strogeel  

 

Boeket 

Het boeket is fris en aromatisch met vooral 

impressies van wit fruit, banaan en witte 

bloemen. 

 

Smaak 

Levendige aanzet met goed gebalanceerde 

smaak. Zuivere en aromatische afdronk.  

 

Serveertip 

Perfect als aperitief, party wijn. Ideaal bij 

garnalen met limoen en chili salsa, gegrilde 

Mediterrane groenten of saltimbocca  

  



 
 

Fiano di Avellino D.O.C.G. 
 

Kreeg verschillende prijzen waaronder de 

hoofdprijs voor de categorie prijs/kwaliteit! 

 

 

Productiegebied 

Verschillende gemeentes van de provincie 

Avellino (Campania) 

 

Druiven 

100% Fiano   

 

Kleur 

Strogeel  

 

Boeket  

Vooral bloemige en fruitige aroma’s. 

Minerale ondertoon en een vleugje honing. 

 

Smaak 

Fijne en gebalanceerde smaak met 

impressies van rijpe perzik en peer. 

 

Serveertip 

Heerlijk bij schaaldieren, scampi, inktvis, pasta 

met vis,  visbereidingen  in de oven en verse 

kazen. 

  



 
 

Greco di Tufo D.O.C.G.  
 

Bekroond met 3 bicchieri in 2013! 

 

Productiegebied 

Verschillende gemeentes van de provincie 

Avellino (Campania) 

 

Druiven 

100% Greco    

 

Kleur 

Strogeel  

 

Boeket  

Witte peulvruchten, vanille, munt en varens. 

 

Smaak 

Aangename frisse smaak met een goede 

minerale structuur. Elegante afdronk met 

impressies van perziken. 

 

Serveertip 

Gegrilde zwaardvis of tonijn, schaaldieren, 

koude schotels. Ook lekker als aperitief. 

  



 
 

Greco di Tufo D.O.C.G.  

Pietra rosa 
 

 

Productiegebied 

Verschillende gemeentes van de provincie 

Avellino (Campania) 

 

Druiven 

100% Greco    

 

Kleur 

Strogeel  

 

Boeket  

Abrikozen, perzik en peer 

 

Smaak 

Zacht, gestructureerd en elegante afdronk 

met een goede mineraliteit. 

 

Serveertip 

Ideaal bij gegrilde vis, schaaldieren, koude 

schotels. Ook lekker als aperitief. 

  



 
 

Irpinia Campi Taurasini D.O.C.  
 

Productiegebied 

Verschillende gemeentes van de provincie 

Avellino (Campania) 

 

Druiven 

100% Aglianico     

 

Kleur 

Intens robijnrood met granaatrode schijn 

 

Boeket  

Het boeket geurt naar zwarte kersen en 

mokka, wat rokerig met een vleugje hout en 

toetsen van kaneel en nootmuskaat. 

 

Smaak 

De smaak is soepel met zachte tannines en 

aangenaam fruit. Goede balans met een 

pittige afdronk. 

 

Serveertip 

Gebraad, wild en belegen kazen. 

  



 
 

Taurasi D.O.C.G. 
 

Topper uit deze streek ! Wordt ook wel de 

Barolo van het zuiden genoemd.  

Meermaals bekroond met 3 bicchieri ! 

 

Productiegebied 

In verschillende gemeentes van de 

provincie Avellino (Campania) 

 

Druiven 

100% Aglianico     

 

Kleur 

Robijnrode kleur met een 

granaatappelrode schijn 

 

Boeket  

Uitgesproken aroma’s van kersen, kaneel, 

vanille, muskaatnoot en anijszaad. 

 

Smaak 

Volle smaak met goede balans. Zachte, 

sappige tannines. Lange en pittige afdronk. 

 

Serveertip 

Rood vlees, wild, gerechten met truffel en 

belegen kazen. 

 


