Veneto

Rosso di Montalcino 2012

Valpolicella Superiore
“Vigne Nuove” 2013

25

Musella (Veneto)

55

Pian dell’Orino (Toscana)

Aangezien de Sangiovese (typisch voor Toscana) hier
niet echt goed gedijt, koos Piermario ervoor Grenache
aan te planten. Heel vlotte wijn met tonnen fruit, ook
lekker iets koeler geserveerd als aperitief.
Biodynamische wijngaarden.

Nieuwste succesvolle wijn aan de hand van huisvriend
Filippo Rizzo. Ditmaal een combinatie van Frappato
met de typische Etnadruif Nerello Mascalese.
Resultaat: Een kruidige elegante Siciliaan met heel
wat bewaarpotentieel.

Brunello di Montalcino 2005

88

Pian dell’Orino (Toscana)

Het glas wijn dat u bij ons drinkt, is het
resultaat van passie en arbeidsvreugde,
maar ook van harde inspanning en
genomen risico’s.

100% Sangiovese Grosso

Valpolicella Ripasso 2011

32

Dé top-appellatie van Toscana, zwoel, krachtig,
rijk en heel veel finesse.

Musella (Veneto)

Corvina, Rondinella, Corvinone e Barbera

Abruzzo

De grote broer van de Vigne Nuove, het sap wordt
‘gerepasseerd’ over de most van de Amarone, om zo
wat extra concentratie en suikers te ontwikkelen.
Een iets rijkere en rondere wijn met voldoende fraicheur.

Montepulciano dAbruzzo
100 % Montepulciano
69

Musella (Veneto)

Corvina, Roncinella, Corvinone e Barbera

Typische , frisse en fruitige Montepulciano.
20 maanden gerijpt in inox vaten.

CO2 2012

De top-appellatie uit de Veneto.
Amarone is een meditatiewijn, weelderig fruit
met een beetje restsuiker, een echte winterwijn.

22,5

Montepulciano vervaardigd volgens de carbonische
maceratie waarbij de druiventrossen in zijn geheel,
ongeplet op een vat worden gerijpt tot ze bezwijken
onder hun eigen gewicht, waarna de alcoholische
gisting begint. Resultaat hiervan is een veel levendigere wijn
met veel fraiccheur. Kan frisser gedronken worden.

Montepulciano Lui 2012
100% Montepulciano
35

Colombaia (Toscana)

Sangiovese, Colorino

Vlezige Montepulciano met veel fruit en
een kleine houtlagering

Montepulciano d’Abruzzo 2009

Dante en Helena zijn supergepassioneerde wijnmakers
die ervoor gekozen hebben om de natuur volledig zijn
werk te laten doen. Deze Vigna Nuova komt van hun
jonge wijngaarden en is zeer sappig en vlot om te drinken.

Chianti Classico 2012

32 / magnum 54

Terraviva (Abruzzo)

Toscana

Montepulciano
41

100% Sangiovese
Typische Chianti uit het prachtige Classico-gebied
tussen Firenze en Siena, veel fruit en rijke aroma’s, met
voldoende aciditeit en zachte tannins, perfect op dronk!
Top bij gegrild vlees, bvb. de wereldberoemde
Bistecca Fiorentina.

Zoals voor zijn Trebbiano kiest Emidio ervoor elegante
wijnen te maken met een lang bewaarpotentieel.
Hij haalt het allerbeste uit de Montepulciano-druif en
toont aan dat die veel meer in haar mars heeft dan enkel
simpele pasta-wijntjes… Zeker ook in karaf serveren!

Nerocapitano 2013

Podere Le Boncie (Toscana)

Sangiovese
De ongekroonde koningin van de Chianti, Giovanna
Morgante, maakt met deze Le Trame het typevoorbeeld
van hoe een traditionele Chianti Classico moet smaken.
Vlezig, met rijpe tannines en frisse zuren, en zeerelegant.
Een topper!

58

100 % Frappato
De laatgepluke druiven worden 2 weken lang
gefermenteerd op de schil met als resultaat
een fruitige, zachte wijn met typische kersentoetsen
en een aangename aciditeit die ook niet misstaat
met een steviger visgerecht.

Er wordt immers gestreefd naar authenticiteit en dit door middel van de
plant zelf meer moeite te laten doen om voedingsstoffen en mineralen
uit de eigen bodem te halen. Dit zorgt - tesamen met het behoud van
de natuurlijke gisten op de druiven - voor een eigen smaak die heel
karakeristiek is voor die specifieke druif en bodem. En bovenal zorgt
dit ervoor dat elk glas u steeds opnieuw zal verrassen.
Aangezien we met kleine producenten werken, kunnen we niet
garanderen dat we steeds alles in stock hebben. Op is immers op en
dan is het afwachten geblazen tot een volgende oogst. Daarom ook
hebben we gekozen voor een groter aanbod zodat er steeds wel een
flesje beschikbaar is dat u zal mogen bekoren.
Via onze website www.perbacco.be kunt u zich inschrijven op onze
nieuwsbrief indien u op de hoogte wenst te blijven van geplande
degustaties in het bijzijn van de wijnboeren zelf.

Salute!

Sicilia
Lamoresca (Sicilia)

Chianti Classico “Le Trame” 2012

69

Emidio Pepe (Abruzzo)

Riecine (Toscana)

De producenten met wie we persoonlijk samenwerken, zijn immers
voortdurend op verkenning naar nieuwe natuurvriendelijkere methodes
en op herontdekking van eeuwenoude beproefde landbouwwijzes.
Vele van hen hanteren dan ook het principe van de biodynamiek dat
zijn oorsprong vindt bij de Oostenrijkse filosoof en pedagoog Rudolf
Steiner (°1861) en dat we sterk vereenvoudigd kunnen samenvatten
met de stelling: ‘teruggeven aan de natuur wat je ervan neemt’.
Kernwoorden hierbij zijn appreciatie en bestendiging van de unieke
karakteristieken van de lokale terroirs en planten en het is daarom dat
men afstapt van het gebruik van chemische insecticiden en kunstmatige
voedingsstoffen.

100% Montepulciano

Eenvoudige, lichte sangiovesewijn,
heel licht sprankelend op de tong. Een echte drinkwijn!.

Rosso Toscana 2011

6,5 / 32

Terraviva (Abruzzo)

Emilia Romagna
Leoni rosso 2013
100% sangiovese

4,5 / 22,5 / 38

Masciarelli (Abruzzo)

Amarone Riserva 2008

39

Nerello Mascalese e Frappato

100% Sangiovese Grosso
De Sangiovese voor de rosso di Montalcino
komt van de oudere stokken met de betere ligging.
Elegante wijn die aan tafel nog meer tot zijn recht komt.

Rondinella, Corvina, Barbera

Mascalisi 2013
Lamoresca (Sicilia)

7 / 35

carta dei vini

GLI SPUMANTI
Prosecco di Valdobbiaddene ‘Zero’

Roero Arneis 2013

7,5 / 38

Brovia (Piemonte)

100% Arneis
6 / 29

De Stefani (Veneto)

100% Prosecco
Typische aperitief uit Noord-Italië, combinatie
van fruit, fraicheur en elegante bubbles.

Prosecco col fondo

27

De Stefani (Veneto)
Natuurlijke prosecco col fondo (sur lie) waar de depot
in de fles blijft. Dit geeft een drogere en vineuze prosecco.

Despina

5 / 25

Il Quarticello (Emilia-Romagna)

Malvasia
Schitterend als aperitief, kurkdroog maar met de rijke
aroma’s van de Malvasia. Afkomstig uit Emilia-Romagna.

Trinchero (Piemonte)

Verdea, Bosco, Timorassa

Veneto

Rosato ‘For Jasper’ 2012

Bianco del Drago Igt 2013

100% Sangiovese

5,5 / 27,5

25

Lambrusco
Mousserende droge rode wijn, ideaal als aperitief
of bij een bordje salumi!

Heel frisse elegante wijn met een mooie mineraliteit,
heel lekker bij bvb rauwe vis. Musella is vanaf 2010
gecertifieerd biodynamisch.

Colombaia (Toscana)

I BIANCHI

De naam zegt het zelf, dit is simpelweg een wijn,
gemaakt om te drinken. Niet complex, gewoonweg
fris en lekker. Zoals alle wijnen bij Cascina degli Ulivi
werden er geen sulfieten toegevoegd.

Bianco 2010

Filagnotti 2011

Trebbiano d’ Abruzzo 2013

Cascina degli Ulivi (Piemonte)

100% Cortese
Derde Cortese van Belotti, deze is afkomstig
uit een specifieke wijngaard die zorgt voor meer
gestructureerde wijnen. Kan al een stevig gerecht aan.

25

Cascina degli Ulivi (Piemonte)

100% Nebbiolo

Net zoals zijn witte variant is dit een echte tafelwijn,
jong fruit, frisse zuren, ideaal bij charcuterie en andere
antipasti. Ook hier werden geen sulfieten toegevoegd.

4,5 / 22,5/ 38

Emidio Pepe is samen met Valentini de grote meneer in
de Abruzzo. Hij maakt prachtige, ragfijne wijnen met veel
bewaarpotentieel. Deze Trebbiano kan best in een karaf
geserveerd worden.

65

Brovia (Piemonte)

Dolcetto
Typische Dolcetto-stijl, jeugdig met veel fruit en
frisheid, weinig tannines. Gaat mooi samen bij
charcuterie en antipasti.

100% Nebbiolo

Barbaresco ‘Tre Stelle’ 2011
Cascina delle Rose (Piemonte)
Topwijn van het huis Cascina delle Rose uit Barbaresco.
12 dagen fermentatie op de schilenn nadien
18 maanden op eik gerijpt. Geen filtratie toegepas.
Uitstekend bij rood vlees, wild en gerijpte kazen.

De meester van traditonele Barbera’s, Ezio werkt
nog steeds zoals de 3 generaties voor hem dat deden,
fermentatie in betonnen putten, lange schilmaceraties, ...
Zijn Barbera’s komen op de markt als ze klaar zijn
om te drinken.

Dolcetto d’Alba “Vignavillej” 2012

Brovia (Piemonte)

100% Nebbiolo

100% Barbera

Vrij intens met tonen van groene appel, bloemen
en mineralen. Goed bij witte visgerechten en
pasta gerechen op visbasis.

Emidio Pepe (Abruzzo )

32

Trinchero (Piemonte)

100% Trebbiano

Trebbiano d’Abruzzo 2012

Terra del Noce 2010

79

De absolute topwijn uit Piemonte: de Barolo!
De edele druif Nebbiolo zorgt voor de prachtige aroma’s,
de stevige tannines en de finesse. Zeer traditioneel van
stijl (grote houten foeders).

Dolcetto, Barbera

Masciarelli

Trebbiano

Montepulciano, Sangiovese, Morro d’Alba

€68

Canonica (Piemonte)

Solobianco 2013

39

38,5

4,2 / 21

Semplicemente vino rosso 2012

Mooie fruitige wijn met veel vomume van
lokale druiven. Langere maceratie op de schil

Schitterende wijn van onze hofleverancier Trinchero.
Witte wijn op basis van Chardonnay, Arneis en Malvasia
die door de schilmaceratie van een tweetal weken die
typerende cognac-kleur krijgt. Heel lekker bij kazen,
wit vlees en vette vis zoals bvb. Makreel.

Barolo ‘Paiagallo’ 2011

Barolo 2011

Trebbiano, pecorino

Chardonnay, Arneis e Malvasia

Vigna del Noce is een wijngaard die aangepland
werd in 1929, dus wijnstookken van ongeveer
85 jaren oud. Diepe aroma’s, schitterende aciditeit,
zeer elegant. Zonder twijfel één van de beste
Barbera’s van Piemonte!

Piemonte

Terraviva (Abruzzo )

Trinchero (Piemonte)

100% Barbera

Abruzzo
28

48,5

Trinchero (Piemonte)

Geen lichte rosé zoals bvb in de Provence,
maar een rijke wijn met heel wat body.

Marche rosso 2012

Barbera d’Asti
‘Vigna del Noce’ 2008

Andrea en Alessandra zetten een generatie-lange
wijntraditie succesvol verder met deze lichte,
frisse rode wijn met intense aroma’s van bosvruchten.

5 / 25

100% Cortese

6 / 31

Letterlijk en figuurlijk een garage-wijn, Gianni heeft
twee foeders in zijn garage staan en produceert slechts
3300 flessen per jaar. Heel soepele Barolo, typisch voor
de ondergrond van de gemeente Barolo zelf, in tegenstelling
tot Castiglione Falletto of Serralunga d’Alba.

Nog een Toscaans pareltje van de hand van Dante en Helena.
Puur natuurlijk volgens de bio-dynamische methode zowel op het
land als in de cantina. Niet gefilterd en met een minimum aan
sulfieten geeft dit een frisse, mineraalrijke wijn.

Cascina degli Ulivi (Piemonte)

Een van de schitterende cru’s van Trinchero.
Een apart perceel zorgt voor deze top-barbera.
Diepe aroma’s, schitterende aciditeit, zeer elegant.

Vignamato (Marche)

Trebbiano, Malvasia nera e colorino

Piemonte
Semplicemente vino bianco 2013

34,7

39,5

100% Barbera

Marche

Colombaia Bianco 2013

Het kleine broertje van de Barbaresco,
de elegantie van de Barbaresco in combinatie
met het jonge fruit van de Nebbiolo,
enkel op inox gerijpt, ongefilterd.

Trinchero (Piemonte)

ROSSI

Toscana

100% Nebbiolo

Barbera d’Asti
‘La Barslina’ 2010

Riecine (Toscana)

Musella (Veneto)

Il Quarticello (Emilia-Romagna)

Puur natuur uit Sicilia, deze wijn is afkomstig van
een prachtige wijngaard op ongeveer 430m hoogte,
Filippo werkt met rijp fruit en zeer lage rendementen.
De wijn is door de fermentatie op de schil amber van
kleur en heeft ook wat tannines. Super bij vette vissen
zoals Sgombro (makreel), jonge geitekazen en wit vlees.

ROSATO

80% Garganega, 20% Pinot Grigio

Lambrusco “Ferrando”
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Vermentino 95%, Roussane 5%

39.5
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Cascina delle Rosa (Piemonte)

Lamoresca (Sicilia)

De enige witte wijn bij Cascina degli Ulivi die niet
met cortese wordt gemaakt. De druiven zijn hier
Verdea, Bosco, Timorassa, Moscatella en Riesling.
Zeer intense en rijke wijn.

Prosecco

Langhe Nebbiolo 2013

Lamoresca bianco 2013

Typische druif uit Piemonte, met bloemige aroma’s,
mooie mineraliteit en verfrissende zuren. Brovia maakt
zeer traditionele wijnen, ook de Dolcetto, Barbera en
Barolo zijn top!

A’demua 2010

Sicilia

6 / 30

71,5

