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Geachte liefhebber,

Wij zijn ViroVino, een bedrijf  met gezon-
de passie voor wijn. Door middel van deze 
brochure vertellen wij u graag meer over de 
specifieke kenmerken van onze wijnen. Wat 
maakt onze wijnen zo speciaal en met welke 
combinaties van spijzen en wijnen overtreft u 
de klantverwachting. Wij ondersteunen u graag 
in het adviseren van de juiste wijn, zodat onze 
wijnen ook daadwerkelijk van toegevoegde 
waarde zijn. Onze “gezonde” passie maakt het 
dat wij dit op een laagdrempelige wijze onder 
de aandacht brengen.  Steeds vaker is de klant 
geïnteresseerd in het verhaal achter het pro-
duct. Storytelling draagt bij aan de kwaliteit en 
oprechte betrokkenheid voor de producten die 
u aanbiedt. U staat ergens voor! Onze wijnen 
brengen nieuwe smaken van een uitstekende 
kwaliteit met het IGT en DOC label, maar 
ook wijnen met de uitzonderlijke DOCG kwa-
lificatie hebben wij in ons assortiment. Negen 
mooie wijnen, waarmee u ieder jaargetijde kan 
invullen. 

Met vriendelijke groet, 
Team ViroVino.                                   

- Exclusief  partner van de Casetto Company -
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Onze wijnen zijn afkomstig van de wijnboerderij Casetto. Al sinds 1999 groeien hier de beste druiven voor onze heerlijke wijnen. 
De wijnboerderij is prachtig gelegen  met uitzicht op het Gardameer in het hart van de klassieke Bardolino. Dankzij het bijzonder 
milde klimaat, vanwege de nabijheid van het meer, kan de druivenrank de ontwikkelperiode van de druif  verlengen. Hierdoor 
ondergaan de druiven een perfecte rijping. Casetto stelt zich in de markt voor als een gepassioneerde en ondernemende liefhebber, 
die de bestaande markt wil verwennen met nieuwe smaken. Een evolutie in smaken met respect voor het Italiaanse karakter. Een-
voud bepaalt de smaak. De natuurlijk liefde voor de beste wijnen heeft deze “nieuwe” activiteit voortgebracht, met de geboorte 
van deze prachtige wijnen.  

Sinds 1999



Kwaliteitsaanduiding

Dit is de allerhoogste norm die Italie kent. Wijnen worden eerst gekeurd door een onaf-
hankelijke commissie voordat zij gebotteld mogen worden. De wijn wordt zowel tijdens 
de productie getest als achteraf. Achteraf wordt gekeken naar de geur, kleur en smaak.  
Er zijn ongeveer 100 Italiaanse wijnen die deze kwaliteitsaanduiding krijgen.

Italie kent verschillende kwaliteitsaanduidingen. De afkortingen die hiervoor gebruikt worden zijn: DOCG, DOC, 
IGT. De kwaliteitsaanduiding geeft u de garantie dat de wijnen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm. Dit betreft 
het proces, maar ook de herkomst en opbrengst per hectare. De waardering van de smaak blijft natuurlijk altijd 
persoonlijk. Een korte uitleg per kwaliteitsaanduiding: 
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Indicazione 
Geografica 

Typica 

Dit is de een na hoogste kwaliteitsaanduiding die vanaf 1964 in het leven is geroepen. 
Dit zijn kwaliteitswijnen die gecontroleerd worden op herkomst, productiegebied, be-
reidingswijze en rendement per wijnstok. Het meeste rendement dient uit de wijnstok-
ken gehaald te worden om overproductie tegen te gaan. Zo behoudt de wijn zijn kwali-
teit en zijn exclusiviteit. Italië kent ruim 300 DOC-wijnen.

Deze wijnen komen uit een geografisch gebied. De druiven moeten voor 90% uit het 
regionale gebied komen om de IGT-benaming te krijgen. Dit kwaliteitskenmerk is in 
1997 ingevoerd. 

Kan worden gebruikt bij een DOC of DOCG wijn en wordt dan 
gecombineerd met de streeknaam. Met deze term wordt het kerngebied 
van de DOC(G) aangeduid.

Kan worden gebruikt bij een DOC of DOCG wijn en geeft aan dat de wijn 
een verplichte rijpingsduur heeft gehad. Een wijn met classico of riserva op 
het etiket betekent over het algemeen ook een betere kwaliteit.

Dit betekent dat de wijn 1% meer alcohol heeft dan de “gewone” versie.

Wijnen die in het jaar van de oogst op de markt komen; veelal begin 
november. Jonge, frisse, smaakvolle wijn die vergeleken kan worden met 
de Franse beaujolais primeur. 

Classico 

Riserva

Superiore

Novello

Denominazione di 
Origine 

Controllata e 
Garantita
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Onze wijnen
Het klimaat, dat bijzonder mild is vanwege 
de nabijheid van het meer, zorgt voor een 
langere groeiperiode van de wijnstokken.  
Evenals een perfecte rijping van de druiven 
en geeft de druivensoorten – Trebbiano, 
Cortese, Garganega, Corvina, Corvinone, 
Rondinella, Molinara,  Merlot, Cabernet, 
Cabernet Sauvignon - hun frisse, fruitige en 
harmonieuze tonen.



Productiegebied:   Verona, in het Veronees gebied tot aan de Valdadige.

Bodem:    Bodems van ijzige en alluviale oorsprong. Alluviale gronden zijn ontstaan door ver buiten de   
   oevers getreden rivieren, waardoor er weer vruchtbare grond ontstaat. 

Druiven:   100% Pinot Grigio.

Alcohol:   12,5% vol.

Kleur:    Strogeel.

Boeket:    Intens, delicaat en fijn. De aroma’s doen denken aan fruit, gele bloemen 
   en balsamicoplanten.

Smaak:    Droog, intens, harmonieus. Pinot Grigio is een frisse en minerale 
   wijn met een goede persistentie (aanhoudende smaak) een 
   evenwichtige en fijne wijn.

Oogst:    Mechanische oogstmethode. 

Productiemethode:  Korte maceratie met de huiden die vervolgens van de most worden 
   gescheiden. Gisting bij een gecontroleerde temperatuurfermentatie.

Rijping:    Bij gecontroleerde temperatuur in stalen vaten.

Consumptie:   Te drinken bij een temperatuur van 8-10 °C.

Foodpairing:   Past zich gemakkelijk aan vele gerechten aan. Ook heerlijk om 
   zo te drinken. 

Pinot Grigio delle Venezie DOC



Productiegebied:   Regio Veneto, in het gebied van Bardolino Classico, de oudste en meest    
   bekende in het gebied.

Bodem:     Heuvelachtig terrein, met uitzicht op het meer, van vulkanische oorsprong.    
   Gevormd door kiezelsteen, puin, klei en aarde.

Druiven:   Van de witte druiven Cortese en Garganega.

Alcohol:   12,5% Vol.

Kleur:   Strogeel.

Boeket:     Een intens en fruitig aroma met hints van appel en perzik.

Bodem:    Heuvelachtig terrein, met uitzicht op het meer, van vulkanische oorsprong.   
   Gevormd door kiezelsteen en modderig puin van ijzige oorsprong.

Smaak:    Droog en harmonieuze wijn met een goede persistentie 
   (aanhoudende smaak).

Oogst:    Handgeplukte druiven van Espalier en Guyot gesnoeide ranken 
   (een leiboom-achtige wijze van snoeien en binden).

Productiemethode:   Traditionele vinificatie. Zachte persing en gisting bij een gecontroleerde 
   temperatuur.
 
Rijping:      In temperatuurgeregelde roestvrijstalen vaten (15-16 °C).

Consumptie:      De wijn jong drinken. Serveer bij een temperatuur van 8-9 °C en 
   bewaren in een donkere ruimte. 

Foodpairing:     Wijn voor de gehele maaltijd. In het bijzonder goed te combineren met 
   verfijnde voorgerechten van vis, wit vlees en als borrelwijn met onder
   andere kaas met chutney. 

Bianco veronese Collechiare IGT



Productiegebied:   Aan de lage overs van het Gardameer in de omgeving van Peschiera en Sirmione 
   specifiek gebied van de Lugana DOC-wijn.

Bodem:     Overwegend kleiachtig.

Druiven:     100% Trebbiano di Lugana.

Alcohol:     13,5% Vol.

Kleur:       Strogeel met een neiging tot goudgeel bij veroudering.

Boeket:      Delicaat, harmonieus en bloemig. Een mooi evenwichtig boeket.

Smaak:     Sappig, fruitig en goed in balans. 

Oogst:     De met de handgeplukte druiven, zijn de basis voor deze hoogwaardige 
   wijn. 

Productiemethode:   Gisting op de schil van de licht gefermenteerde druiven.

Rijping:     In roestvrijstalen tanks bij een gecontroleerde temperatuur.

Consumptie:     Zeer aangename wijn. Jong te drinken bij een temperatuur van 9-10 °C.

Foodpairing:     Wijn dient uitstekend als aperitief, maar past ook perfect als begeleider 
   bij wit vlees en zoetwater vis. 

Lugana DOC



Productiegebied:   Bardolino Classico aan de oostelijke oever van het Gardameer.

Bodem:      Heuvelachtig terrein van morainische (zware kleiachtige grond) oorsprong.

Druiven:     Corvina, Rondinella en Molinara. 

Alcohol:     12,5% vol.

Kleur:       Licht rosé.

Boeket:      Intens en fruitig, met hints van perzikbloemen, rozen en viooltjes.

Smaak:      Droog, harmonieus en levendig.

Oogst:       Met de hand de beste trossen selecteren die de optimale rijpheid 
   hebben bereikt.

Productiemethode:   Zachte persing, korte maceratie (18-24 uur) op de rode schil. 
   Gecontroleerde temperatuurfermentatie.

Rijping:    Bij een gecontroleerde temperatuur (15/16 °C) in roestvrij stalen vaten. 
   
Consumptie:     Wijn die jong moet worden gedronken, geserveerd bij een 
   temperatuur van 9-10 °C

Foodpairing:     Aanbevolen bij voorgerechten met vis, wit vlees, visrisotto’s, verse  
   pasta en rosbief. Ook heerlijk om “zo” te drinken op een zonovergoten 
   terras. 

Bardolino chiaretto DOC Classico



Productiegebied:   Bardolino klassieke oostelijke oever van het Gardameer.

Bodem:     Heuvelachtig terrein van vulkanische oorsprong.

Druiven:     Corvina, Rondinella en Molinara.

Alcohol:     12% vol.

Kleur:       Helder roze.

Boeket:      Geurig, fruitig en harmonieus.

Smaak:      Rond, met goede smaak en fruitige tonen.

Oogst:       Met de hand de beste trossen selecteren die optimale rijpheid hebben bereikt.

Productiemethoden:   Zacht persen van de druiven, langzame gisting en daaropvolgende gisting in 
   autoclaaf met de Charmat-methode. Eugene Charmat is de bedenker van 
   de tweede gisting die plaatsvindt in het vat i.p.v. op de fles. Na de eerste 
   gisting wordt er gist en suiker toegevoegd waarna er in de wijn vergisting 
   plaatsvindt en CO2 ontstaat. Dit wordt onder druk opgenomen in de 
   wijn. Na een ongeveer een maand wordt de vergisting stilgezet door 
   het terug te koelen naar 0 °C. Daarna wordt de wijn gezeefd en 
   gebotteld. Tijdens het bottelen komt de wijn niet meer in 
   aanraking met de buitenlucht.  

Consumptie:     Wijn die jong moet worden gedronken bij een temperatuur van 
   8-10 °C om volledig te genieten van de uitstekende smaak en geur.

Foodpairing:     Uitstekend aperitief, maar ook een aangename wijn voor de hele 
   maaltijd. Aanbevolen bij gerechten op basis van zee- en zoetwater  
   vissen. Een wijn die ook bij alle feestelijke gelegenheden tot zijn 
   recht komt. 

Bardolino Chiaretto DOC spumante brut 



Productiegebied:   In het hart van het klassieke Bardolino-gebied aan de oostelijke oever van het Gardameer.

Bodem:     Heuvelachtig terrein van vulkanische oorsprong.

Druiven:     Corvina, Rondinella, Molinara, Merlot en Cabernet Sauvignon.

Alcohol:     12,5% vol.

Kleur:       Robijnrood en licht van kleur.

Boeket:    Hints van kersen, bessen en violet.

Smaak:      Fijne smaak met zachte tannines. Een lichte wijn met een evenwichtige smaak. 

Oogst:       Mechanisch plukken van de trossen die optimale rijpheid hebben bereikt.

Productiemethode:   Maceratie op de huid met gecontroleerde temperatuurfermentatie.

Rijping:     In roestvrijstalen tanks gedurende ongeveer vier maanden.

Consumptie:     Serveer op 16 °C en ontkurk de fles kort voor het inschenken. Een 
   bijzondere wijn die in de zomer ook heerlijk gekoeld (12 °C)  
   gedronken kan worden.    

Foodpairing:     Wijn die jong moet worden gedronken. Te combineren met vele 
   gerechten. Geeft voorkeur aan lekker wit vlees en rood vlees met zachte  
   en lichte smaken. Of  “gewoon” als een lekker glas wijn op ieder moment 
   en passend in elk jaargetijde. 

Bardolino DOC Classico



Productiegebied:   In het hart van de heuvels van Morainische afkomst. Deze heuvels zijn ooit ontstaan uit   
   gletsjerresten zoals grote keien, grind, puin en kleiachtige grond. De ligging is aan de   
   oostelijke oever van het Gardameer.

Bodem:     Heuvelachtig land van morainische en vulkanische oorsprong.

Druiven:     Corvina, Corvinone, Rondinella en Cabernet Sauvignon.

Alcohol:     13,5% vol.

Kleur:       Robijnrood.

Boeket:      Intense en omhullende aroma’s van rood fruit met tonen van kers, zwarte 
   kers en pruim.

Smaak:     Warm met zachte tannines.  

Oogst:       Handgeplukte geselecteerde trossen geplukt uit een Guyot gesnoeide 
   wijngaard. Guyot is een snoeimethode die onder andere het 
   handplukken vereenvoudigt.

Productiemethode:   Lichte verwelking aan de rank, daarna traditionele vinificatie op de  
   huid met maceratie gedurende 2-3 weken.

Rijping:     Zes maanden in eikenhouten vaten.

Consumptie:      Allemansvriend. Serveer bij 16-18 °C.

Foodpairing:     Wijn voor vele gerechten met als voorkeur rood vlees en kaas in    
   combinatie met zoete chutney. 

Decanto IGT Rosso Veronese



Productiegebied:   Van de klassieke Bardolino.

Bodem:     Heuvelachtige gebieden van vulkanische oorsprong, gevormd door kiezelsteen, modder en       
   puin. Afgezet door gletsjers tijdens de quartaire periode. Dit is de jongste en laatste periode   
   waarin men aanvankelijk de geschiedenis van de aarde indeelde.

Druiven:     Rondinella, Molinara, Corvina, Merlot en Cabernet, met een korte verwelking.

Alcohol:     13,5% vol.

Kleur:       Intens robijnrood.

Boeket:      Hints van rijp rood fruit en kruidige tonen.

Smaak:      Warm met zachte tannines.

Oogst:       Handgeplukte geselecteerde trossen worden geoogst bij optimale rijping.

Productiemethode:  Druiven worden kort gedroogd waardoor er een lichte verwelking 
   plaatsvindt. Vervolgens een traditionele vinificatie met maceratie op de 
   huid gedurende 2-3 weken.

Rijping:     Zes maanden in eikenhouten vaten en daarna nog vier maanden in 
   stalen vaten.

Consumptie:     Wijn te drinken bij een temperatuur van 16-18 °C. Wijn kan minimaal 
   vier jaar bewaard worden. 

Foodpairing:     Verse pasta met saus, rood vlees, kaas, vleeswaren, gebraad.

Bardolino DOCG Superior Classico



Productiegebied:   Oostelijke oever van het Gardameer.

Bodem:     Heuvelachtig land van morainische (zware kleiachtige grond) en vulkanische oorsprong.

Druiven:     Corvina, Corvinone, Cabernet Sauvignon en Merlot.

Alcohol:     14% vol.

Kleur:       Intens robijnrood.

Boeket:      Bloemige aroma’s met tonen van rijp fruit.

Smaak:      Vol en rijkelijk met een geurige en intense smaak. Wijn met een lange 
   aromatische persistentie. Aanhoudend en blijvende smaak.

Oogst:       Handmatig plukken van de beste trossen.

Productiemethode:  Traditionele vinificatie na maceratie van de huid. Voorafgaand worden 
   de druiven ongeveer drie maanden in kratten gedroogd. 

Rijping:     Op eikenhouten vaten gedurende een jaar.

Consumptie:     Wijn te serveren bij een temperatuur van 18-20 °C.

Foodpairing:     Smakelijke pasta, gegrild rood vlees, wild, kaas. Of “gewoon” op een 
   gezellig moment. 

Bral IGT Rosso Veronese



Onze druiven

Trebbiano

Onze druiven
Casetto Winery is een bedrijf dat zijn activiteiten in 1999 begon en toen een 
wijngaard had van ongeveer 20.000 wijnstokken, geplant op een oppervlakte 
van 27.000 vierkante meter. Tegenwoordig beslaat het wijngaardgebied een 
oppervlakte van 120.000 vierkante meter. De verschillende wijnen worden in 
relatief kleine oplages gemaakt. Wij gaan niet voor de massa, maar uitsluitend 
voor (h)eerlijke kwaliteitswijnen. Casetto  ligt in de oostelijke bergoevers van 
het Gardameer, vlakbij het plaatsje Bardolino, in de provincie Verona. De 
locatie van het wijnhuis is van een buitengewone schoonheid.  U kunt daar 
alle wijnen proeven met een fantastisch uitzicht over het meer. Genietend van 
de serene rust en even weg uit de waan van de dag. Casetto ligt in een streek 
die geniet van een bijzonder mild klimaat. De grond bestaat vaak uit klei en 
stenen, hierdoor kan de rank een ideale wijze van groeien ontwikkelen en de 
druiven in hun volledige rijping perfectioneren. Dit resulteert in bijzondere 
geuren en smaken uit druiven van een geweldige kwaliteit.



Lugana, gelegen in het lage Garda, heerst een microklimaat. 
Het is mild en redelijk constant, met weinig temperatuur-
schommelingen tussen dag en nacht. Een "klimaatwieg" 
perfect om de eigenschappen van de speciale druif als 
Trebbiano te verbeteren. De bodem is klei-achtige en kalk-
houdend, waardoor de trebbiano een minraalrijke druif is. 
De Trebbiano (Turbiana) is een autochtone witte druif uit 
Noord-Italië met late rijping, zeer productief, compacte 
en langwerpige (piramidevorm) tros. De bessen zijn bol-
vormig, dikke huid, sappig vruchtvlees, licht zurig, droog 
en zeer smaakvol. Een mineraalrijke wijn met aroma’s van 
amandel en perzik. Door de zuiverheid toegepast in witte 
wijn en "spumante". Lugana wordt voor 100% verkregen 
van Trebbiano-wijnstokken.

Trebbiano

De Garganega-druif is een van de belangrijkste witte druiven-
soort in de provincies Verona en Vicenza.  De Garganega heeft 
een rijkdom aan aroma’s, zoals amandelen en witte bloemen. De 
druiventros is lang, cilindrisch, met zeer uitgesproken vleugels. 
De middelste bessen hebben een bolvorm met een goudgele kleur. 
De huid is dik en van binnen sappig met een delicate smaak. De 
ranken kunnen zeer onstuimig groeien, waardoor de kwaliteit 
achteruit gaat. De groei wordt bij Casetto binnen de perken ge-
houden, waardoor je een prachtig en smaakvol product krijgt.

Garganega



De druif Cortese produceert wijnen van uitstekende kwa-
liteit met een uitstekende balans. Ze hebben een helde-
re gele kleur met een delicate geur. Fris, mineraalrijk en 
harmonieus van smaak. Goud-gele kleur gepland aan de 
zonnige kant van het dal. Meestal stabiel en overvloedige 
oogst in september. Onder andere door de Gavi wijnen 
heeft de druif veel bekendheid gekregen. 

Cortese

Jarenlang werd gedacht dat de Corvinone druif een mutatie 
was van de Corvina druif maar inmiddels is duidelijk dat het 
om twee heel verschillende variëteiten gaat. In tegenstelling 
tot de Corvina is de Corvinone verfijnd en met een bijzondere 
kwaliteit. Bij lage opbrengsten geeft Corvinone sappig, paars 
fruit en veel aroma aan de wijn. De Corvinone wordt altijd 
in een blend met andere lokale druivensoorten ge-uit zoals 
de Rondinella of Corvina druif. Vergeleken met de Corvina 
geeft de druif minder alcohol, maar meer opvallende zuren en 
intense aroma’s. Aangezien wij “beperkte” volumes van deze 
druiven produceren, is de kwaliteit optimaal. Deze druif wordt 
gebruikt in onze Bral IGT en Decanto IGT.  

Corvinone



Molinara is een rode Italiaanse wijndruif 
die vanaf 2010 595 hectare plantgrond in 
Italië vertegenwoordigde, bijna uitsluitend 
in de regio Veneto. Het voegt zuurgraad toe 
aan de wijnen van de regio’s Valpolicella en 
Bardolino, die zijn gemaakt met melanges 
van Corvina, Corvinone, Molinara en Ron-
dinella.

Molinara

Rondinella druiven stammen uit het jaar 1882. 
Het is een nakomeling is van de Corvina. De 
Rondinella druif wordt door wijnmakers uit de 
buurt van het Noord-Italiaanse Verona graag 
gebruikt als hulpdruif voor hun rode wijn. De 
Rondinella heeft veel kleur, een mooie geur en 
een fruitige smaak van kersen. Bovendien leent 
hij zich goed voor het indrogen wat een krach-
tige, maar zachte smaak geeft.

Rondinella



De Merlot-druif is een druif van hoge kwaliteit die over 
de hele wereld wordt geteeld. Er zijn grote teeltgebieden in 
Noord-Italië en Zuid-Frankrijk. De druif geeft de voorkeur 
aan heuvelachtige en koele gronden met een goede lucht-
vochtigheid. De productie is overvloedig en constant. De vrij 
krachtige wijnstok draagt middelgrote, cilindrische druiven 
met geurige, vroegrijpe bessen. Merlot geeft een robijnrode 
kleur, vol, fruitig met een  duidelijke geur van zomerbessen, 
kersen, pruimen. De smaak is zacht, vol met lichte tannine.

Merlot

Oorspronkelijk komt de Cabernet Sauvignon uit de 
Bordeaux. In Italie wordt in het Noord-Oosten, zoals 
in Veneto en Friul, de Cabernet gepland.  Cabernet 
Sauvignon is een van de laatrijpe druivenrassen. De 
druiven bevatten veel kleur en tannines, waardoor de 
wijn een diepe, donkere kleur heeft. De wijnen van 
Cabernet Sauvignon hebben een geweldig karakter en 
hebben de typische smaak van zwarte bes (Cassis) en 
een aroma van groene peper. Een bijzonderheid van 
dit ras is dat onder verschillende klimatologische en 
bodemomstandigheden het boeket en de smaak van 
de wijn onmiskenbaar blijven.

Cabernet Sauvignon



Pinot Grigio
Sinds de negentiende eeuw is de druif al aanwezig in Noord-Italië, voor-
namelijk in Trentino. Soms vind je echter ook een verdwaalde druiven-
stok in warmere regio’s, zoals Molise, Toscane of Sicilië. Pas de afgelopen 
vijfentwintig jaar heeft de Pinot Grigio ook internationale bekendheid 
verworven, met dank aan onder meer een aantal perfecte wijnen van 
Italiaanse wijnboeren. De Pinot Grigio is een witte druif, maar de kleur 
van de schil is eerder rozeblauw of brons-koperkleurig, met een zweem 
van grijs. Het zijn compacte trossen, waardoor de druiven kwetsbaar zijn 
voor schimmels en rotting, vooral als er regenwater tussen de vruchten 
gevangen blijft. De hoogte van de aanplant is belangrijk omdat de druif 
voldoende ventilatie, wind én zon nodig heeft. Deze druivensoort heeft 
zachte, milde zuren maar voldoende kracht en aroma’s. De smaak kan 
variëren van licht mineraal of strakdroog tot een beetje zoetig, zoals 
tropisch fruit. Onze Pinot Grigio is droog met heerlijke geuren van het 
voorjaar.

Corvina druif geeft lichtrode wijnen met een 
fascinerende geur van kers en bloemen, fijne 
zuren en weinig tannine. Het is een topdruif, 
een belangrijk ingrediënt voor de heerlijke 
wijnen. Geraffineerd, subtiel en verfijnd. Het 
is een kleine druif met een dikke schil. Na de 
pluk worden eerst de druiven ingedroogd om 
deze daarna pas te persen.  De Corvina wordt 
de koningin onder de druiven genoemd.

Corvina



De combinatie van wijnen met spijzen

Kan uitstekend gecombineerd worden met heerlijke 
soepen, vleeswaren, half harde kazen, gegrilde- en 

gebakken vis, gebakken gevogelte en geroosterd wit 
vlees. Uitstekend bij pizza en sushi. Of voor ieder 

moment op een heerlijk zonovergoten terras.

Uitstekend als aperitief en zie combinaties 
bij onderstaande Chiaretto Rose. Tevens 

voor alle momenten waar iets gevierd mag 
worden. 

Met voorgerechten, wit vlees, vleeswaren, 
visgerechten, rauwe vis, oude kaas, gebak en 

gedroogd fruit.

Pinot Grigio delle 
Venezie DOC

Bardolino chiaretto 
DOC Classico

Bardolino 
chiaretto DOC 
spumante brut

Is ideaal als aperitief of als voorgerecht voor zoet-
watervissen zoals forel, baars en witvis; licht vlees, 
tot zachte kaas zoals Robiola of in ieder geval met 

een korte rijping.

Lugana 
DOC



Past goed bij voorgerechten, risotto, ravioli, 
peulvruchten, maar ook bij vlees. Perfect bij 

champignons, kastanjes en herfst-winter gerech-
ten zoals polenta. Ook heerlijk om iets gekoeld te 
drinken op een zonovergoten terrasje. Een zeer 
gangbare wijn voor vrijwel iedere gelegenheid. 

Bardolino DOC 
Classico

Bardolino DOCG 
Superiore Classico

Decanto IGT 
Rosso veronese

&

Gaat goed samen met pasta al sugo (tomaat 
en basilicum), gegrild rood vlees, gebraad, 

voorgerechten van prosciutto veneto, soppressa 
vicentina, heerlijke kazen met jam, kalkoen 
met granaatappel en gevogelte op spiesjes.

Van aperitieven met hapjes tot voorgerechten 
van fijne visgerechten, konijn, of wit vlees zoals 

gevogelte.

Bianco veronese 
Collechiare IGT

Bral IGT 
Rosso Veronese

Is de perfecte aanvulling op rood vlees en vlees met 
langzame kookmethoden zoals stoven. Probeer het met 
wildgerechten of bij gerechten op basis van wildvogels 

zoals, eend, fazant met walnoten en truffels. Uitstekend 
bij gerijpte harde en krachtige, zachte kazen. Of gewoon 
genieten in een intieme en ontspannen context zonder 

enige aanvulling.




