PROSECCO LORENZON DOC
BRUT
11 + 1 gratis

Type

Méthode Traditionnelle

Land

Italië

Regio

Friuli

Appellatie

Prosecco - Vino Spumante

Wijndomein

Lorenzon

Biowijn

Nee

Druif

glera

Volume

0.750

Draaistop

Nee

Prosecco Lorenzon, bestaande uit 100% Glera-druif, is mineraal en
droog van structuur en trekt onze aandacht door zijn schitterende
pareling en zijn aromatische kracht. Frisfruitige en bloemige aroma’s
worden mooi ondersteund door fijne noties van appel en citrusfruit. Dit
leidt ons naar een delicate en zachte smaak met perfect gebalanceerde
zuren. Kortom: een excellente aperitief, maar kan ook geschonken
worden bij stuzzichini of salatini, een keur aan kleine hartige hapjes of
fingerfood. Ideaal om allerlei feesten mee te openen !
LORENZON
Prosecco is de ultieme terras- en aperitiefwijn, de perfecte verbeelding
van la dolce vita. Prosecco komt voort uit het steile heuvellandschap
rondom het plaatsje Conegliano, zo’n 50 km pal ten noorden van
Venezia. Prosecco is eigenlijk een DOC zoals Franse Champagne: de
wijn mag alleen de benaming Prosecco dragen, als hij gemaakt is in het
proseccogebied in de regione Veneto.
Begin jaren 50 arriveerde Severino Lorenzon als pionier in Friuli. Hij
kocht er godvergeten landerijen op, waarin niemand geïnteresseerd
leek. Dankzij zijn professionaliteit, zijn integriteit, zijn
doorzettingsvermogen en vooral zijn passie voor het wijnmaken,
slaagde hij erin om een stevige basis te leggen voor een prachtig
wijndomein. Mede met de hulp van zijn zoon Enzo, die thans het bedrijf
leidt samen met zijn twee zonen Davide en Nicola, mogen we dit
domein vandaag de dag rekenen tot één van de meest
toonaangevende bedrijven in Friuli Venezia Giulia. Friuli situeert zich in
het noordoosten van Italië en grenst aan Oostenrijk (Alpen) en
Slovenië. Isonzo del Friuli DOC behoort tot de top binnen Friuli.

WIL JE GRAAG MEER WETEN?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.

E-mailadres*

Inschrijven

PRIVACY DISCLAIMER:
Caves de France gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en
marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

☑ Nieuwsbrief
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke
email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via wines@cavesdefrance.be. We zullen uw gegevens met
respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt
u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie
zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.

