Als erfgenaam van een 3 generaties lang durende traditie zet Denis Spagnol het
werk verder van zijn grootvader Giovanni, bijgenaamd ‘Nani Rizzi’ en zijn vader
‘Ergi’. De waardevolle ‘Glera’-druif van de heuvels van Valdobbiadene (Veneto)
vormt de basis van een vinificatieproces waarbij de hoge kwaliteit het resultaat is
van de combinatie van traditionele technieken en technologische innovatie.
Kortom : een super Prosecco!

Valdobbiadene
Prosecco Superiore di
Cartizze D.O.C.G.
Productiegebied
De wijngaarden bevinden zich in de gemeente
Valdobbiadene (Treviso). De specifieke ligging
en samenstelling van de bodem geven zorgen
een specifieke druif van zeldzame, hoogstaande
kwaliteit.

Druiven: 100% Glera
Vinificatie: De vinificatie van deze druiven, na
de strikt handmatige oogst, wordt gedaan in
overeenstemming met traditionele technieken
en met behulp van moderne technologieën.

Kleur: licht strogeel, uitbundig en sneeuwwitte
moussekraag , fijne perlage

Aroma: intens, zuiver en fijn met hits van
acaciahoning en citroengras , elegante fond
van rijp fruit (meloen en peer)

Serveertip: als zacht aperitief, maar zijn
zeldzame delicate geur maakt hem vooral
geschikt voor fijn gebak

Als erfgenaam van een 3 generaties lang durende traditie zet Denis Spagnol het
werk verder van zijn grootvader Giovanni, bijgenaamd ‘Nani Rizzi’ en zijn vader
‘Ergi’. De waardevolle ‘Glera’-druif van de heuvels van Valdobbiadene (Veneto)
vormt de basis van een vinificatieproces waarbij de hoge kwaliteit het resultaat is
van de combinatie van traditionele technieken en technologische innovatie.
Kortom : een super Prosecco!

Valdobbiadene Prosecco
Superiore Millesimato Dry
D.O.C.G.
Productiegebied
De wijngaarden bevinden zich in de gemeente
Valdobbiadene (Treviso). De specifieke ligging en
samenstelling van de bodem geven zorgen een
specifieke druif van zeldzame, hoogstaande
kwaliteit.

Druiven: 85% Glera, 10% Bianchetta, 5% Perera
Vinificatie: De wijn wordt gemaakt met een
selectie van de beste druiven van het wijnjaar, om
zo de beste mousserende wijn van Nani Rizzi krijgen.

Kleur: licht strogeel, uitbundige en sneeuwwitte
moussekraag, fijne perlage

Aroma: intens, zuiver en fijn met elegante hint van
vers fruit (witte perzik en abrikoos), minerale afdronk

Serveertip: zowel als aperitief als aan het eind van
de maaltijd bij verfijnd gebak

Als erfgenaam van een 3 generaties lang durende traditie zet Denis Spagnol het
werk verder van zijn grootvader Giovanni, bijgenaamd ‘Nani Rizzi’ en zijn vader
‘Ergi’. De waardevolle ‘Glera’-druif van de heuvels van Valdobbiadene (Veneto)
vormt de basis van een vinificatieproces waarbij de hoge kwaliteit het resultaat is
van de combinatie van traditionele technieken en technologische innovatie.
Kortom : een super Prosecco!

Valdobbiadene
Prosecco Superiore
Millesimato Brut
D.O.C.G.
Productiegebied
De wijngaarden bevinden zich in de
gemeente Valdobbiadene (Treviso).

Druiven: 85% Glera, 10% Bianchetta, 5%
Perera

Vinificatie: De vinificatie van deze druiven, na
de strikt handmatige oogst, wordt gedaan op
basis van traditionele technieken in
combinatie met moderne technologieën, om
een product te bekomen dat authentiek is en
veel gevraagd wordt.

Kleur: licht strogeel, uitbundige en
sneeuwwitte moussekraag, fijne perlage

Aroma: fruitige geur van rijpe appel en gele
perzik, licht bloemige geur van acacia
bloemen en rozenblaadjes

Serveertip: ideaal als aperitief en bij
gerechten op basis van vis

Als erfgenaam van een 3 generaties lang durende traditie zet Denis Spagnol het
werk verder van zijn grootvader Giovanni, bijgenaamd ‘Nani Rizzi’ en zijn vader
‘Ergi’. De waardevolle ‘Glera’-druif van de heuvels van Valdobbiadene (Veneto)
vormt de basis van een vinificatieproces waarbij de hoge kwaliteit het resultaat is
van de combinatie van traditionele technieken en technologische innovatie.
Kortom : een super Prosecco!

Valdobbiadene
Prosecco Superiore
Extra Dry D.O.C.G.
Productiegebied
De wijngaarden bevinden zich in de gemeente
Valdobbiadene (Treviso).

Druiven: 100% Glera
Vinificatie: De vinificatie van deze druiven, na
de strikt handmatige oogst, wordt gedaan op
basis van traditionele technieken in combinatie
met moderne technologieën, om een product
te bekomen dat authentiek is en veel gevraagd
wordt.

Kleur: licht strogeel, uitbundige en sneeuwwitte
moussekraag, fijne perlage

Aroma: fruitige geur van rijpe appel en gele
perzik, minerale afdronk

Serveertip: ideaal als aperitief of met fijn gebak

Als erfgenaam van een 3 generaties lang durende traditie zet Denis Spagnol het
werk verder van zijn grootvader Giovanni, bijgenaamd ‘Nani Rizzi’ en zijn vader
‘Ergi’. De waardevolle ‘Glera’-druif van de heuvels van Valdobbiadene (Veneto)
vormt de basis van een vinificatieproces waarbij de hoge kwaliteit het resultaat is
van de combinatie van traditionele technieken en technologische innovatie.
Kortom : een super Prosecco!

Valdobbiadene
Prosecco Superiore Brut
D.O.C.G.
Productiegebied
De wijngaarden bevinden zich in de
gemeente Valdobbiadene (Treviso).

Druiven: 100% Glera
Vinificatie: De vinificatie van deze druiven, na
de strikt handmatige oogst, wordt gedaan op
basis van traditionele technieken in combinatie
met moderne technologieën, om een product
te bekomen dat authentiek is en veel
gevraagd wordt.

Kleur: licht strogeel, uitbundige sneeuwwitte
moussekraag, fijne perlage

Aroma: acacia bloemen en rozenblaadjes,
fruitige afdronk van witte perzik en conference
peren

Serveertip: ideaal als aperitief of bij gerechten
op basis van vis en schaaldieren

