Vie Di Romans Ventesimo
Selezione ad Bibendum 20th
Anniversary
2016
Vie di Romans betekent ‘de weg naar Rome’. Aanvankelijk droeg het domein
de familienaam Gallo, maar om alle misverstanden met de Amerikaanse
wijnreus te vermijden werd de naam gewijzigd. Eigenaar Gianfranco Gallo is
een perfectionist. In tegenstelling tot het gros van Friuli is hij geïnteresseerd in
wijnen met rijkdom, textuur, lengte, complexiteit en finesse met een mooi
bewaarpotentieel. Om deze reden brengt hij zijn witte wijnen pas 18 maanden
na de oogst op de markt. Elke wijn weerspiegelt de manier waarop een
bepaalde druivensoort presteert in een unieke wijngaard. Elke wijn is ook
genoemd naar de wijngaard. Het magnifieke domein Vie di Romans is
gevestigd in het hartje van Isonzo. De keien bodem is er rijk aan mineralen.
De oostelijke bergtoppen zorgen voor een groot verschil in temperaturen
tussen dag en nacht, waardoor de druifjes traag rijpen. Hierdoor krijg je grote
smaakintensiteit. Dit, samen met de lage opbrengsten en Gallo’s voorkeur om
zo laat mogelijk te oogsten, geven wijnen van grote intensiteit en rijkdom
gecombineerd met uitzonderlijke finesse. Ongeziene klasse in wit uit Italië. In
Italië worden de wijnen van Vie di Romans aanzien als de allerbeste van Italië.

Land:
Streek:
Samenstelling:
Proef:

Italia
Isonzo-Friuli
60% Chardonnay & 40% Sauvignon Blanc
Gianfranco Gallo: ‘There was feeling and empathy between
ad Bibendum and Vie di Romans since the very beginning. A
kind of “love at first sight”. The Monards have a rare talent
in selecting and then distributing fine wines, but above all
they know how to spread the message of every wine
grower, they know how to play the tune of every single
wine they carry, and they do it in a unique and stylish way.
We wanted to pay a tribute to the great job they are doing
with something special for a special occasion. Something
we have never done in the past and we’ll never do in the
future: a wine made exclusively for ad Bibendum and
dedicated to their 20th Anniversary.’ ‘Gemaskeerde rijkdom
in finesse en excentriciteit.’ Complexiteit troef in de neus,
met een boventoon van mandarijn, grapefruit en een
bijzondere zuiverheid. Het palet wordt op subtiele wijze
overspoeld door opnieuw mandarijn alsook wilde perziken.
De overweldigende concentratie en het complex spel van
zuren geven de wijn een gelaagdheid als die van een
harmonica. En dit zeker na enkele jaren flesrijping . Zéér
geconcentreerde, grote wijn en slechts in zijn jeugd van
een veelbelovende toekomst.
Recensies
The Wine & Food Association : 8,5/10
Veel kleur, complexe geurwaaier, zeer jeugdig, veel finesse,
heel fris, sappige aanzet, opvallende mandarijnassociaties in
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geur en smaak, hint van anijs, souplesse, fijne kruidigheid,
perfecte balans, stijlvolle wijn, universeel inzetbaar, is gebaat
bij flesrijping.

INFO@ADBIBENDUM.BE | WWW.ADBIBENDUM.BE

ad Bibendum Fine World Wines

AD BIBENDUM WIJNWINKEL

Alfajetlaan 2220 | 3800 Sint-Truiden

VOLKSTRAAT 31 | 2000 ANTWERPEN

T +32 11 26 27 00 | F +32 11 26 27 66

T +32 32 33 03 03

