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Biscardo Rosapasso 2019 € 8,95 per fles
Van de wijnmaker van de Neropasso en de Oropasso komt deze 
prachtige Italiaanse rosé van pinot nero ofwel pinot noir. Het bouquet 
is fruitig met elegante wilde aardbeien en kersen. In de mond een 
smakelijke, soepele en harmonieuze wijn met een aangename af-
dronk. Lekker bij voorgerechten, vis, kaas, zacht smakende risotto of 
pasta en wit vlees. 3,9 Vivino.

Cielo Pinot Grigio Blush 2019 € 4,95 per fles
De pinot grigio druif en de Italiaanse zomerzon geven deze lichtge-
kleurde (“blush”) rosé een zachte en fris-fruitige smaak. Al jaren één 
van onze best verkochte roséwijnen. In de geur hinten van rood fruit 
en bloesem, smaak van klein rood fruit zoals aardbei en framboos 
met een vleugje citrus. Uitstekende borrelwijn, als aperitief en bij een 
zomerse salade. 4,0 Vivino.

Frescobaldi Alíe Rosé 2018 € 14,95 per fles
Dit is een verfi jnde en elegante rosé gemaakt van syrah en vermenti-
no. Intens, met onmiddellijke frisheid en een bouquet van rijp, elegant 
fruit. In de mond is de wijn omhullend en goed afgerond met citrusto-
nen van grapefruit vermengd met sappige kersen die de wijn een 
aromatische en aanhoudende afdronk geeft. 4,1 Vivino.

Fantini Calalenta Rosé 2019 € 8,95 per fles
Calalenta Rosé is het Italiaanse alternatief voor een ‘Provence style 
rosé’. De kleur is zeer licht roze. Heerlijk verfrissende smaak met to-
nen van klein rood fruit, bloemen met zachte minerale tonen, gevolgd 
door een lange afdronk. 100% merlot. 99pt Luca Maroni, 4,0 Vivino.

Fantini Olio Extra Vergine di Oliva 0,5l € 12,49 per fles
Dit is een heerlijk biologische Extra Vergine olijfolie gemaakt in Pi-
ano Laroma. De olie heeft een sterke en pure geur met de typische 
aroma’s van verse olijven. Heerlijk om mee te koken, bij brood en als 
dressing.

Wat een veelzijdig wijnland is Italië toch. Een enorme diversiteit aan “terroir”, inheemse druifsoorten 
en bovenal heel veel goede wijnmakers. Deze maand speciale aandacht voor “Provence style” rosé 
uit Italië, mooi zomers wit en rood uit verschillende regio’s en een selectie van onze meest verkochte 
en hoog gewaardeerde primitivo en negroamaro wijnen. Nog veel meer Italiaanse wijnen zijn te 
vinden in onze webshop. Alle wijnen per fl es te bestellen en snel in huis. Ciao!

Bekijk en bestel uit ons volledige assortiment op onze website www.vanoudsdezwaan.nl

Bestel eenvoudig en snel via onze webshop | Persoonlijk advies? Bel ons op +31 (0)76 700 2490 
Condities: prijzen per fl es netto, inclusief BTW ● prijs- en jaargangwijzigingen voorbehouden ● aanbiedingswijnen zolang de voorraad strekt ● alle wijnen per fl es te bestellen 

● alle bestellingen vanaf €75 of 12 fl essen worden gratis thuisbezorgd. Bij een kleiner bestelbedrag wordt €5,95 als bijdrage in de afl everkosten in rekening gebracht

Goeseelsstraat 36C Breda ● Telefoon +31 (0)76 700 2490 ● wijn@vanoudsdezwaan.nl ● www.vanoudsdezwaan.nl

PRIMITIVO & NEGROAMARO
De meest populaire Italiaanse wijnen van dit moment zijn de rode 
wijnen van de primitivo en van de negroamaro druif. Op onderstaan-
de selectie geldt de hele maand juni een korting van 10% bij aan-
koop van minimaal 6 fl essen (doosprijs), zolang de voorraad strekt.

Virtuoso Primitivo 2018 € 7,95 per fles /  € 7,16 doosprijs
Virtuoso Primitivo is rijk, rond, weelderig en fruitig. Een intense neus met een fl uweelzachte 
smaak en een vleugje kruiden. Past goed bij alle vleesgerechten, pasta’s en belegen kazen. 
De druiven komen uit het zuidelijke deel van Puglia, en de wijn heeft geen houtrijping onder-
gaan om het fruitige karakter de boventoon te laten voeren. 3,9 Vivino.

Virtuoso Primitivo di Manduria 2018 € 10 per fles / € 9 doosprijs
De primitivo druiven voor deze rode wijn komen uit de provincie Taranto, in Puglia. De wijn 
rijpt vier maanden op Frans eiken. Vol en lekker, met zachte tannines en zoete kersentonen. 
Complex en verfi jnd, dankzij vier maanden rijping op eikenhouten vaten. Een elegante wijn 
die heerlijk combineert met gegrild vlees en oude kaas. 4,1 Vivino.

Zolla Primitivo di Manduria 2017 € 9,95 per fles / € 8,96 doosprijs
Intense, complexe, fruitige aroma’s met hints van klein rood fruit, zoals kersen en 
bramen. Deze wijn heeft een fl uweelachtige textuur en is zacht en warm en rijk 
aan tannines, en heeft een lange afdronk. De wijn heeft ruim een half jaar gerijpt 
op Amerikaans en Frans eiken. Heerlijk bij pasta, lamsvlees en wild. 4,2 Vivino.

Mocavero Negroamaro 2018 € 7,95 per fles / € 7,16 doosprijs
Typische Negroamaro uit de hak van de laars. Rijp donker fruit, bosbessen, prui-
men en viooltjes. Volzacht, rijp fruit en zwoele tannines. Lekker bij spaghetti al 
ragù en kaas zoals taleggio. 4,1 Vivino. 

San Marzano “F” Negroamaro 2017  € 22,05 per fles / € 19,85 
doosprijs

Complexe en langdurige aroma’s van specerijen, zacht fruit en kersen in de 
neus. Een volle wijn, die zacht is en goed in balans met een plezierige, lange 
afdronk. Deze Negroamaro rijpt 12 maanden in vaten van Frans en Kaukaki-
sche eiken. Een goede begeleider bij diverse voorgerechten, rood vlees, wild en
pecorino kazen. Een wijn om bij weg te dromen. 4,4 Vivino, 98 pt Luca Maroni.
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SICILIË
Volgens een legende is de eerste wijnstok ontstaan uit een traan van Dionysius, de Griekse god van de wijn, op Sicilië. De 
wijnbouwtraditie op dit warme eiland gaat in ieder geval lang terug, en Sicilië heeft ook het grootste areaal wijngaarden van 
Italië. Condities als warme temperaturen, heuvelachtig terrein en een lichte zeewind zijn de hoofdingrediënten voor een bij-
zonder goed wijnklimaat. LaMura maakt hier prima wijnen om lekker mee te borrelen. Donnafugatta maakt juist wijnen voor 
bij mooie gerechten en antipasti. Het doel van Donnafugata is om te laten zien dat Sicilië alles in huis heeft om wijnen van 
fantastische kwaliteit voort te brengen. Dit wordt onderstreept door de inmiddels vele internationale onderscheidingen voor 
hun wijnen, waarmee Sicilië wereldwijd op de kaart is komen te staan. Donnafugata produceert wijnen afkomstig van het hele 
eiland. Men heeft de eeuwenoude wijnkelder in Marsala, de Contessa Entellina winery in het westen, de Khamma winery op 
Pantelleria (een vulkanisch eilandje tussen Sicilië en Afrika) en wijngaarden in het prestigieuze gebied van de Etna.

LaMura Sicilia Grillo 2018  € 5,95 per fles
Frisse droge wijn met heerlijke citrusvruchten en tropisch 
fruit. Gemaakt van de populaire grillo druif van wijngaarden 
in het gebied Marsala. De druiven worden tot midden sep-
tember met de hand geplukt. Dat is vrij laat voor grillo, de 
druiven zijn dan goed rijp wat voor veel smaak zorgt. 90 pt 
James Suckling.

LaMura Sicilia Pinot Grigio 2018 € 5,95 per fles
Een tintelfrisse biologische pinot grigio uit Sicilië. In de geur 
komen impressies van vers geplukte bloemen, kruiden en 
appels naar boven. De wijn is sappig en fruitig van smaak 
met indrukken van meloen, peer en abrikoos.

LaMura Nero d’Avola 2018    € 5,95 per fles
Nero d’Avola is een typische Siciliaanse druif waarvan 
Lamura een zachte rode wijn maakt met sappige rode bes-
sen. De wijngaarden waar deze nero d’avola vandaan komt 
liggen op de heuvels van Riesi. Daar krijgen ze nog enige 
verkoeling in de Siciliaanse warmte. Zeer geschikte wijn bij 
allerlei soorten pastagerechten en ook om op zichzelf van 
te genieten.
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ZOMERS WIT
Altùris Sauvignon Blanc 2018 € 11,15 per fles
In het uiterste noordoosten van Italië, dicht bij Venetië en aan de grens 
met Oostenrijk en Slovenië, profi teren de wijnstokken van Altùris van 
een uniek microklimaat. De Julische Alpen beschermt hen tegen de 
koude wind van het noorden, terwijl de wind uit de Adriatische Zee het 
klimaat verzacht. Deze sauvignon blanc is “sur lie” gerijpt en heeft geen 
houtrijping. Fris, intens en elegant, met opvallende tonen van
salie, tomatenblad en munt, die zich vermengen met de hoofdgeuren 
van grapefruit en exotisch fruit. Prachtig aperitief, en heerlijk bij krab, 
kreeft en kruidige risotto. 4,1 Vivino.

Vanita Pecorino 2019  € 6,95 per fles
Pecorino is een autochtone druivensoort uit de Abruzzen (en toevallig 
ook de naam van een Italiaanse schapenkaas). Heerlijke frisse, volle 
witte wijn met aroma’s van peren en tonen van balsamico. 20% van de 
wijn heeft hout gehad wat hem net wat extra body en karakter geeft.
Deze wijn is heerlijk als aperitief en bij visgerechten. 3,6 Vivino.

Cornareo Roero Arneis 2018  € 18,02 per fles
Cornarea ligt in het hart van de Roero. Medio jaren ‘70 plantten Piero 
en Francesca hier de Arneis aan, een autochtoon druivenras dat in het 
Roero gebied zo goed als uitgestorven was. Dit leidde tot verbluff ende 
resultaten.Zachte aroma’s van witte bloesem, peren, ananas en
passievruchten. Vol, romig en harmonieus. De afdronk is rijk en uiter-
mate verfrissend. Heerlijk als aperitief en bij pasta pesto, paddenstoelen 
risotto en schaal- en schelpdieren. 3,9 Vivino.

In het uiterste noordoosten van Italië, dicht bij Venetië en aan de grens 
met Oostenrijk en Slovenië, profi teren de wijnstokken van Altùris van 
een uniek microklimaat. De Julische Alpen beschermt hen tegen de 
koude wind van het noorden, terwijl de wind uit de Adriatische Zee het 
klimaat verzacht. Deze sauvignon blanc is “sur lie” gerijpt en heeft geen 
houtrijping. Fris, intens en elegant, met opvallende tonen van
salie, tomatenblad en munt, die zich vermengen met de hoofdgeuren 
van grapefruit en exotisch fruit. Prachtig aperitief, en heerlijk bij krab, 
kreeft en kruidige risotto. 

Vanita Pecorino 2019  
Pecorino is een autochtone druivensoort uit de Abruzzen (en toevallig 
ook de naam van een Italiaanse schapenkaas). Heerlijke frisse, volle 
witte wijn met aroma’s van peren en tonen van balsamico. 20% van de 
wijn heeft hout gehad wat hem net wat extra body en karakter geeft.
Deze wijn is heerlijk als aperitief en bij visgerechten. 

Cornareo Roero Arneis 2018  
Cornarea ligt in het hart van de Roero. Medio jaren ‘70 plantten Piero 
en Francesca hier de Arneis aan, een autochtoon druivenras dat in het 
Roero gebied zo goed als uitgestorven was. Dit leidde tot verbluff ende 
resultaten.Zachte aroma’s van witte bloesem, peren, ananas en
passievruchten. Vol, romig en harmonieus. De afdronk is rijk en uiter-
mate verfrissend. Heerlijk als aperitief en bij pasta pesto, paddenstoelen 
risotto en schaal- en schelpdieren. 

VILLALTA VALPOLICELLA

Donnafugatta SurSur Grillo 2018  € 12,95 per fles
De prachtige strogele kleur past bij het heerlijke bouquet 
van deze wijn, waar we perziken vinden vergezeld door een 
veld wilde bloemen en pas gemaaid gras. In de mond is het 
een zachte maar smaakvolle wijn, vol vers fruit en heerlijk 
fris. Heerlijk bij zeevruchten, vegetarische voorgerechten en 
geroosterde vis. 3,9 Vivino.

Donnafugatta Sherazade 2018 € 12,49 per fles
Een prachtige rode wijn gemaakt van 100% Nero d’Avola. 
Zomerse geuren van aardbei en frambozen met een hint 
van peper. Zacht en met een zeer aangename zuurgraad 
wat voor een mooie frisheid zorgt. Heerlijk samen met pasta 
met tomatensaus, gegrilde vis, salami en milde kazen. 3,8 
Vivino.

Donnafugatta Mille e una Notte ‘16 € 47,95 per fles
Nero d’Avola, aangevuld met Petit Verdot en Syrah. Ruim 
een jaar gerijpt in nieuw Frans eiken. Mooi neus met fruitige 
tonen van bessen, bramen, pruimen, balsamico en kruidige 
geuren. In de mond is deze wijn intens van smaak met zach-
te tannines en een zeer lange afdronk. Heerlijk in combinatie 
met geroosterd of langzaam gegaard vlees, lamsrack, en 
tournedos. 4,4 Vivino.

Valpolicella is een bijzonder wijngebied waar vanuit dezelfde druivensoorten ver-
schillende wijnen gemaakt worden: de fruitige, lichtvoetige Valpolicella, de ronde 
en zachte Valpolicella Ripasso en de krachtig volle Amarone della Valpolicella. 
Villalta maakt alledrie deze wijnen met veel succes en een prima prijs-kwaliteit. 

Villalta Valpolicella 2016 € 7,95 per fles
De valpolicella is gemaakt van Corvina, Molinara en Rondinella. De druiven zijn 
niet gedroogd zoals bij de Amarone of in contact gebracht met Amarone schillen 
zoals de Ripasso. De wijn heeft ook geen houtopvoeding om de frisheid en puur-
heid van het fruit te behouden. Spetterend zomers rood fruit, heerlijk bij de barbe-
que en licht gekoeld als aperitief.

Villalta Valpolicella Ripasso 2016  € 9,95 per fles
Ripasso is een techniek waarbij de wijn in contact wordt gebracht met Amaro-
ne-schillen. Hierdoor krijgt de wijn een bijzonder volle en geconcentreerde smaak. 
Heerlijke neus van kersen, frambozen en rode bessen en dankzij de opvoeding op 
eiken een prettig getoast en kruidig aroma. Vol van smaak en soepel richting de 
lange afdronk. Heerlijk bij geroosterd vlees en gerijpte kaas. 3,9 Vivino.

Villalta Amarone della Valpolicella Classico 2014  € 35 per fles
De corvina, rondinella en molinara druiven voor deze Amarone komen van de 
wijngaard “I Comunali” in de Fumane vallei. Na de oogst worden de druiven 3 
maanden gedroogd alvorens te persen. De wijn rijpt twee jaar op slavonisch eiken 
vaten. Diep robijn rood van kleur met een intens vol en rijk bouquet. In de mond de 
klassieke smaak van kersen met een lange complexe afdronk. Heerlijk bij gegrild 
vlees, wild en smaakvolle kazen. 4,2 Vivino.


