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
6/17/29

LEONI Bianco
6/17/29
Druif : Bianchello
Mineraal, droog en verfrissend ,
met noten van appelen en peren.
10 dagen schilmaceratie. Donkergeel van
kleur met een licht bittere afdronk.
LEONI Rosato
6/17/29
Druif: sangiovese
Onze rosato Ongefilterd, Lichte pareling,
vluchtige aroma’s van bosvruchten met
een prettig bittertje achteraf.
Top apero op een warme zomeravond.
LEONI Arancione
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.

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

glas / fles
6,5/33

Lambrusco ‘Ferrando’
7,5/37
Il Quarticello, Emilia Romagna
Druif: 100% Lambrusco Salamino
Natuurlijke, ongefilterde rosé schuimwijn
met noten van cassis en kriek.

BIANCHI
Trebbiano d’Abruzzo
6,5/33
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.
Fiano
6,5/32
Petracavallo, Puglia
Druif: 100% Fiano Minutolo
Veel frisheid met een zeer delicate bloemenachtergrond. Juiste zuurgraad, opmerkelijke
mineraliteit, lage alcoholische component.
Castelcerino
39
Filippi, Veneto
Aroma’s van walnoot aromatische bloemen, geel
fruit, pruimen en abrikozen, zwavelachtige hints,
hartig, rijp fruit in de mond een elegante en aanhoudende wijn die het territorium weerspiegelt.
Calaiancu
36
Mortellito , Sicilia
Druif: Grillo en Cataratto
Fris en elektrisch. Exotische, aromatische
Grillo met een beetje Catarratto dat tropisch
fruit, lindebloesem, citrus en frisse,
zoute mineraliteit uitstraalt.

Verdeca
36
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
Petracavallo Rosato
33
Petracavallo, Puglia
Druif: Negroamaro
Een fruitige en bloemige rosato, snelle maceratie
van 12 uur op de schil, lichtrood met een intens
bloemenboeket van amandelbloemen en rood fruit
zoals granaatappel, wilde aardbeien en rode rozen.
Uitstekende drinkbaarheid en laag alcoholgehalte.

ORANGE
BIANCO
49
Trinchero, Piemonte
Druif: Arneis , Malvasia
Fermentatie met maceratie op de schil gedurende
8/10 dagen. kleur als whiskey , neus van abrikozen
en zwarte thee. Tannines zijn goed aanwezig maar
domineren niet, cider bij de eerste smaak, dan een
duidelijke smaak van appels en lychee. Verrassend
goed uitgebalanceerd en delicate afdronk.
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
Terraviva, Abruzzo
Druif: 100% Montepulciano
Vol en fruitig boeket met een stevige
structuur van tanine gepaard met
een zachte frisheid.

6,5/32

Calaniuro
36
Mortellito, Sicilia
Druif: Frappato e Nero d’Avola
Licht granaat van kleur. aroma’s van aardbei,
cranberry rabarber, cederhout en wat aardse
mineraliteit. De smaak is droog, hoog zuur, med
body, fijne tannines. Vulkanische aardbeiensiroop in
de mond, lekker en verfrissend.
La Rina
39
Luli, Piemonte
Druif: Slarina
La Rina is een herintroductieproject voor de eerder
verlaten Piemontese variëteit, Slarina. Uitbundig en
vers rood fruit in de neus en mond. Eigenzinnig maar
met een goede basis van fijne tannines, waardoor het
leuk en uitstekend drinkbaar is.

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

7/36

Rossore
39
Iuli, 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
41
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
38
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
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.

44

Barolo ‘Paiagallo’
75
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.

