
“WINE BY DESIGN”

Een wijnhuis dat staat voor innovatie,
Perfectie, passie en design.

Elk element van het bedrijf wordt beïnvloed door 
deze cultuur, van de elegante architectuur van de 

wijnmakerij tot de state-of-the-art technologie van de 
gebruikte apparatuur. Naast innovatie is traditie en 
geschiedenis erg belangrijk. Het is een familiebedrijf 

dat al 3 generaties van vader op zoons is overgegaan 

Respect voor de natuur, het milieu en de grond 
waarop verbouwd wordt zijn belangrijke waarden 
voor het verbouwen en produceren van de wijnen. 

Een groot deel van de wijnen zijn Bio en Vegan 
gecertifi ceerd. 

Het wijnhuis ontleent haar naam aan de datum 
AD 47, het jaar waarin de bouw van een van de 
belangrijkste Romeinse wegen werd voltooid, de 

Claudia Augusta, in opdracht van de keizer Claudius. 
De wijngaarden groeien langs deze historische weg.

Carta dei Vini
Wijnkaart
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VINO ROSSO
Rode w�n

Primitivo I.G.T.  
Bella Italia huisw�n
Intens en elegant, met tonen van 
kersen, kruiden, zwarte peper, 
 rozijntjes en chocolade. De smaak 
is stevig, zachte tannines.

Negroamaro I.G.T. Puglia 
Een zeer aangename, warme kruidige 
wijn met tonen van bosbessen jam, 
ko�  e en kaneel. Zachte tannines 
met een lange afdronk.

Merlot D.O.C. 
 aizeneV ”ecovottoS  aeniL“

Een warme, soepele wijn met noten 
van rode bessen, vanille en 
groene peper.

Chianti D.O.C.G. 
Droge, complexe wijn met stevige 
tannines. Tonen van rood fruit, peper, 
kersen, ko�  e en tabak.

Aglianico I.G.T. 
 onatneveneB  leD

Een elegante, warme, sappige wijn. 
Met tonen van kersen, pruimen, 
vanille en kruiden.

Raboso Del Piave D.O.C.  
Droge, krachtige wijn met noten 
van rood fruit, pruimen en jam.

VINO ROSATO 
Rosé

Merlot Rosato I.G.T. Veneto 
Ronde, droge wijn, sappig, 
fruitig en fris.

VINO BIANCO
Witte w�n

Fiano I.G.T.  
Del Beneventano,  
Bella Italia huisw�n
Frisse, soepele wijn met tonen van 
perzik, hazelnoot en exotisch fruit. 

Pinot Grigio D.O.C.  
Bio Vegan Venezia 
Droog en fl uwelig, met tonen van 
exotisch fruit en bittere amandel 
in de afdronk. 

Chardonnay D.O.C.  
Bio Vegan Venezia 
Een frisse, bloemige wijn met tonen 
van groene appels & honing. 

Sauvignon I.G.T.  
 anaigiverT  acraM

“Linea Sottovoce” 
Intens kruidige tonen van pepers, 
salvia, vlier en tomatenblad. 

Pecorino I.G.T.  
Terre Di Chieti Abruzzo 
Intens, kruidig, droog, met een 
explosie van exotisch fruit. 

VINO SPUMANTE
Mousserende w�n

Prosecco Spumante  
Millesimato extra dry 
D.O.C. Bio Vegan
Aangenaam, levendig en verfi jnd, 
fruitig, met een kenmerkend 
 appel-bouquet.

Marzemino I.G.T.  
Veneto Vino Frizzante
Robijn rood, bruisend en delicaat 
met tonen van bosvruchten, 
framboos en aardbei.
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Primitivo Rostato I.G.T.
Plezierige, delicate aroma’s van 
bramen en kruiden. 
Een gebalanceerde wijn, met een 
aangename frisse afdronk.

Bio Vegan

Bella Italia Bella Italia


