WIJN

VINI LEONI

O N Z E E IG EN
FAM IL IE WIJ N

Deze wijnen zijn gemaakt in de bakermat van onze familie
LEONI in Emilia Romagna. De druiven zijn handgeplukt
zonder gebruik van pesticiden en herbiciden. De wijn
ontstaat door een spontane fermentatie op de schil
volgens een natuurlijk proces in samenspraak met
de regels van de biodyncamica en is ongefilterd. Een
familieproduct waar we fier op zijn.

LEONI Rosso
Druif: Sangiovese
Ongefilterd , lichtrood,
uitgesproken natuurwijntje.

glas / 1/2 / fles
5,5/16/27

SPUMANTI

glas / fles

Prosecco Di Treviso
Ca’ Furlan, Veneto
100% Prosecco
Typische aperitief uit Noord-Italië,
combinatie van fruit, fraicheur en
elegante bubbles.

6/31

Lambrusco ‘Ferrando’
Il Quarticello, Emilia Romagna
Druif: 100% Lambrusco Salamino
Natuurlijke, ongefilterde rosé schuimwijn
met noten van cassis en kriek.

6,5/33

BIANCHI

LEONI Bianco
5,5/16/27
Druif : Bianchello
mineraal, droog en verfrissend ,
met noten van appelen en peren.
20 dagen schilmaceratie. Donkergeel van
kleur met een licht bittere afdronk.

Trebbiano d’Abruzzo
6/28
Terraviva, Abruzzo
Druif: 100% Trebbiano
Fruitige aroma’s en bloemige tonen. In de mond
een sterke body, met een breed boeket van
levendige zuren en zachte amandeltoetsen.

Leoni Rosso Mosso
5,5/16/27
Druif: Sangiovese
Sangiovese hergist op fles met eigen suikers.
hints van kersen en bessen, uitstekende
zuurgraad wordt koud geserveerd.

Fiano
29
Petracavallo, Puglia
Druif: 100% Fiano Minutolo
Veel frisheid met een zeer delicate bloemenachtergrond. Juiste zuurgraad, opmerkelijke
mineraliteit, lage alcoholische component.

LEONI Rosato
Druif: Sangiovese
lichte kleur, mooie zuren, droog.

5,5/16/27

LEONI Orange
34
Druif: Albana
Puur natuurlijk volgens de bio-dynamische
methode zowel op het land als in de cantina.
Niet gefilterd en met een minimum aan
sulfieten, lange maceratie van 30 dagen
een echte orangewine. Citrusrasp, licht
harsachtig, thee, kruiden, grassig,
zeer verfrissend.

Bianco del Drago
35
Musella, Veneto
Druif: 100% Garganega
Met zwaartekracht geperst, 8 uur schilmaceratie, noten van appel en peren, elegante en
persistente afdronk.
Bianco D’Alessano
6,5/32
Petracavallo, Puglia
Druif: 100% Bianco D’Alessano
Typische lokale druif, korte maceratie op de
schil, mooie frisheid en uitstekende zuurgraad.

Verdeca
34
Tenuta Macchiarola, Puglia
Druif: 100% Verdeca
Verdeca is een inheemse druivensoort uit Puglia.
Heldere zuren en toch vrij neutraal ten opzichte
van aromaten, de variëteit gedijt in de calciumrijke
bodems van Puglia. Nico heeft Verdeca opnieuw
uitgevonden en maakt het zoals zijn grootvader
het maakte...11 dagen maceratie voor het
persen. Natuurlijke fermentatie in roestvrij staal
en gerijpt in cementtanks.Jaarlijks 3000 flessen
geproduceerd..

ROSATO
LEONI Rosato
Druif: Sangiovese
lichte kleur, mooie zuren, droog.

5,5/16/27

ORANGE
LEONI Orange
34
Druif: Albana
Puur natuurlijk volgens de bio-dynamische
methode zowel op het land als in de cantina.
Niet gefilterd en met een minimum aan
sulfieten, lange maceratie van 30 dagen
een echte orangewine. Citrusrasp, licht
harsachtig, thee, kruiden, grassig, z
eer verfrissend.
A-iuto!
44
Piemonte
Druif: Chardonney, Armeis, Malvasia
kleur als whiskey ,schilmaceratie van
twee weken, neus van abrikozen,
funky en droog , interessante ervaring
Colombaia Bianco
45
Colombaia, Toscana
Druif: Trebbiano, Malvasia Nera
Puur natuurlijk volgens de bio-dynamische methode
zowel op het land als in de cantina. Niet gefilterd en
met een minimum aan sulfieten, lange maceratie
van 30 dagen een echte orangewine. Citrusrasp, licht
harsachtig, thee, kruiden, grassig, zeer verfrissend.

ROSSI
Montepulciano d’Abruzzo 2015
Terraviva, Abruzzo
Druif: 100% Montepulciano
Vol en fruitig boeket met een stevige
structuur van tanine gepaard met
een zachte frisheid.

6/28

BIG FOOT
29
Petracavallo, Puglia
Druif: Montepulciano
Maceratie van slechts 3 dagen, heel lichtrode
kleur, harmonieuze wijn ondersteund door een
goede structuur. Het lage alcoholgehalte maakt
het makkelijk te drinken. Very Juicy!

Primitivo 2018
Petracavallo, Puglia
Druif: 100% Primitivo
Negen dagen maceratie op de schil,
geven een mooie frisheid aan deze
primitivo, mooie mineraliteit en
drinkbaarheid.

7/34

Rossore 2016
39
Luli , Piemonte
Druif: 100% Barbera
Fabrizio werkt organisch, net als zijn
grootvader sinds 1935, robijnrode kleur
met paarse reflecties. aroma’s van
rood fruit, kruiden en viooltjes. In de mond
ontwikkelt het zich in harmonie en kracht ,
levendige tannines en een mooi body.
Intens en evenwichtig met kruidige tonen.
Valpolicella Ripasso 2016
38
Musella, Veneto
Druif : Corvina ,Corvinone,
Rondinella e Barbera
Robijnrood van kleur. Tonen van kersen,
rood fruit en balsamico kruiden.
In de mond heeft het een goede body,
met een uitstekende tannine en een
rijke nasmaak.Na alcoholische en
malolactische gisting wordt 65%
van de massa van de druiven
teruggevoerd naar de schil van
Amarone, om de complexiteit en
structuur te verbeteren; dan rijpt de
wijn ongeveer 12 maanden in hout.
LUI 2016
36
Montepulciano DOC, Abruzzo
Druif: 100% Montepulciano
Elegante neus met een fruitige toon.
12 maanden gerijpt in oude houten vaten.
Droog, zacht, persistente afdronk.
Lamoresca Rosso 2019
Lamoresca, Sicilia
Nero d’Avola, Frappato
Onze lieve vriend Filippo Rizzo
slaagt erin om te laten zien wat
Sicilia kan doen. Sterk, pittig en met
een uitstekend mineraalgehalte,
veel fruit en
een mooie aciditeit.

42,5

Barolo ‘Paiagallo’ 2015
68
Canonica, Piemonte
Druif: 100% Nebbiolo
Letterlijk en figuurlijk een garage-wijn.
Gianni heeft twee foeders in zijn garage
staan en produceert slechts 3300 flessen
per jaar. Een hele soepele Barolo, typisch
voor de ondergrond van de gemeente.
Intens aan de neus, bloemig aroma,
sterk en elegant in de mond.

