Zeni

Chiaretto Spumante Brut
70% Garganega og 30% Chardonnay
Zeni, Veneto, Italien

Mousserende Amarone? Yes, du læste rigtig!!
Chiaretto Spumante er lavet af de populære Amarone-druer:
Corvina, Rondinella og Molinara. Den er lavet af Zeni, en af de
bedste og mest respekterede Amarone producenter, og så er
den bare PERFEKT i sommervarmen.
Ikke for tør og ikke for sød - Chiaretto Spumante ligger lige i
den magiske midte. Skal du have et fuldt “Amarone-tema” til
din næste middag?
Valpolicella er et af de mest kendte vinområder i det nordlige
Italien. Kendt som “Amarone-hovedstaden” og kendt for ualmindelig god rødvin.
Lige ved siden af ligger Bardolino og her laver Amarone producenten Zeni en helt fantastisk mousserende vin.
Vinen er lavet af 55% Corvina, 35 % Rondinella og 10% Molinara - det er samme druer der anvendes til Amarone-rødvine, og
deraf navnet - “Den mousserende Amarone”.
Chiaretto er flot sart pink i glasset. En frisk duft af sommerens
jordbær og hindbær vælter ud af glasset, mens en delikat perle
prikker på tungen.
Halvtør, halvsød - alle kan være med. Smagen er smukt balanceret og skabt til hygge på en af sommerens mange solrige
aftener. 12,5% alk.
Skal du spise lidt sammen med, vil vi anbefale at du nyder
Chiaretto Spumante med en hjemmelavet Bruschetta eller let
sommersalat.

- når kvalitet er en livsstil!

Zeni

Costalago Bianco 2017
70% Garganega og 30% Chardonnay
Zeni, Veneto, Italien

Costalago Bianco er dejligt fyldigt glas hvidvin med god kombination af frisk syre og fedmefuld frugt. Den herlige friskhed i
vinen gør den velegnet til at nyde sammen med mad.
Druerne er dyrket i det smukke område ved Bardolino tæt ved
Garda søen. Vinen er lavet på 70% Garganega og 30% Chardonnay. En unik druekombination fra Italien.
Farven er strågul med grønne kanter. I bouqueten bliver man
overdøvet af tropiske indtryk som banan, citrus, mango og
ananas. Vinen føles dejlig blød og behagelig i munden med et
mineralsk præg.
Velegnet til røget fisk, skaldyr, lette kødretter og oste.
Zeni er et af de meget traditionsrige Amarone-huse i Veneto.
Selve produktionsfaciliteterne ligger i Bardolino i det sydøstlige hjørne af Gardasøen. De har deres eget vinmuseum og er
absolut et besøg værd, hvis man er i området.
Ejerne er Zeni Familien med Fausto Zeni i spidsen. Med Zeni
kan man være sikker på én ting - de leverer altid varen. God,
solid kvalitet, og vi oplever aldrig en årgang, hvor kvaliteten
ikke er flot i forhold til prisen. Skulle det ske, kommer varen
simpelthen ikke til salg.

- når kvalitet er en livsstil!

Zeni

Lugana Marogne 2017
Zeni, Veneto, Italien

Falstaff - “TOP VALUE”

– Vinmagasinet Falstaff hylder velfortjent Luganga
Marogne 2017 som et usædvanlig godt hvidvinskøb.
Hos Vivino er forbrugerne ligeså begejstrede - helt fabelagtig
hvidvin fra Zeni!
Vinen er strågul i glasset. Næsen lokker med sarte hvide blomster og frisk pære, samt dybere strejf af mynte, fersken og
abrikos. Cremet og frugtig i munden med frisk syre og diskrete
hints af nødder. Fremragende hvidvin! Drik nu, eller gem 4-6 år
fra høståret.

90/100 Falstaff

4,1 af 5 mulige stjerner hos Vivino (baseret på 231
bedømmelser)
Anbefales til hygge, tapas, salater, fisk og skaldyr, fjerkræ og
cremede oste. Nyd vinen ved 10-13°C
Zeni Lugana Margone 2017 er fremstillet af 100% Trebbiano di
Lugana. DNA-tests har sandsynliggjort, at Trebbiano di Lugana
er den samme drue som Verdicchio. Lugana-distriktet er beliggende ved Gardasøens sydkyst. En kort skindkontakt udtrækker ekstra aroma og lidt farve før gæringen. Mosten gæres og
modnes på ståltank, med ekstra fylde og kompleksitet fra 6-10
mdrs. bærmekontakt.
Zeni-familien har fremstillet vin i fire generationer, siden 1870.
Firmaet drives i dag af de tre søskende Fausto, Elena og Frederica. Zeni er et navn, der fremkalder respekt og rosende omtale
overalt.
Fra friske hverdagsvine til ambitiøs Amarone og forførende Recioto – Zeni garanterer topkvalitet over hele linjen!

- når kvalitet er en livsstil!

Zeni

Costalago Rosso 2015
Zeni, Veneto, Italien

GAMBERO
ROSSO

Er du vild med de italienske Ripasso- og Amarone-vine?
Det kendte Amarone-hus, Zeni, forener fylde og frugt fra Valpolicella-druen Corvina - med elegance, struktur og finesse fra
Bordeaux-druerne Cabernet Sauvignon og Merlot.
Costalago er udelukkende lavet af håndplukkede vindruer, og
alle druer sorteres dermed nøje. Kun de bedste må anvendes i
produktionen.
Amarone-metoden
Efter den manuelle høst placeres vindruerne i små tørrebakker, hvor de skrumper ind og bliver endnu mere intense og
koncentrerede i smagen.
Det er samme metode, der bruges til fremstilling af Amarone.
Det er en meget dyr process, der til gengæld giver vinen enorm
smag og rigdom.
Costalago har en flot rubinrød farve i glasset. Lækker duft med
søde kirsebær, som akkompagneres flot af friskplukkede blommer, peber og grønne urter.
Den drikkemodne 2015’er er frugtrig og saftig som som de bedste italienske vine. Tanninerne er så bløde og runde, at de kan
sammenlignes med knæene på en debuterende skihopper.
God til oksekød, lam, ost, and og fyldige svinekødsretter. Server
gerne i selskab med sødligt tilbehør - som f.eks. grillede eller
bagte rodfrugter, løg eller hvidløg.
Alk 14%. Kan drikkes nu og frem til ca. 2020. Nyd vinen ved
16-18°C.

- når kvalitet er en livsstil!

Zeni

Marogne Ripasso 2016
Zeni, Veneto, Italien
Ripasso – ordet forpligter og der forventes kvalitet, sødme og
ikke mindst en skarp pris!
Zeni Marogne lever mere end op til navnet og vinen fra den
anmelderroste familie sætter nye standarder for, hvad du har
lov at forvente.
Lavet med omhu, respekt for omgivelserne og ikke mindst med
erfaring. Siden 1870 har familien Zeni produceret vin i områderne omkring Gardasøen og de mange års erfaring skinner
tydeligt igennem.
Resultatet er en mere vinøs Ripasso. Det er ikke ”bare” sødme
og frugt, men dybde, intensitet og ikke mindst struktur. Vinen
er balanceret i både tannin, frugt og syre – sikken fornøjelse.
Rubinrød i farven med hints af mørke nuancer. Duft af friskplukkede kirsebær og tørrede frugter.
Smagen er elegant, saftig og på samme tid fuld af frugt. Sorte
kirsebær, modne svesker og behagelig tyngde fra alkoholen –
Det her er Ripasso!
Velegnet til det gode klassiske danske køkken. Forsæt gerne
med Marogne Ripasso til ostebordet, især de mere cremede
oste som brie og camembert vil være gode at kombinere med.

- når kvalitet er en livsstil!

Zeni

Amarone Classico 2015
Zeni, Veneto, Italien

Ny topårgang af DKs
bedste Amarone til prisen!
Der er forskel på Amarone. Amarone-vinene fra Valpolicella i Italien er nogle af de mest kendte og populære i
Danmark.
Det er dyrt at producere Amarone. Vindruerne skal “ligge
til tørre”, helst i flere måneder, for at få den intense, frugtfulde, koncentrerede smag.
En meget dyr process for producenterne, men en nødvendighed for at fremtrylle de eftertragtede smagsnoter.
Hos Zeni satser de på kvalitet. De tørrer deres vindruer
længere end nødvendigt, de høster i hånden fra gamle
vinstokke, og de fadlagrer på egetræ.
Lækker og intens Amarone i høj kvalitet. Flot, dybrød
kulør med forførende bouquet af fed, moden frugt med
små noter af violer. Smagen er domineret af mørke blommer og sorte kirsebær.
Lang krydret eftersmag med komplekse aftryk af fad og
engelsk lakrids.

- når kvalitet er en livsstil!

Zeni
Cruino 2013
Zeni, Veneto, Italien
Druerne bliver dyrket i hjertet af Veronaområdet.
Første årgang af denne vin var 1986. Det var dengang en
banebrydende vin, da Zeni var de første i Veronaområdet
til at kombinere en vin lavet på 100% Corvina med fadlagring på nye franske egetræsfade. Denne vin laves faktisk som en Amarone. Efter samtlige druer håndplukkes
og selekteres grundigt, ligges druerne til tørre i omkring
to måneder. Under tørringen fordamper en del af vandindholdet i druerne, så der udelukkende er en koncentreret saft tilbage i druerne med et højere sukkerindhold
end normalt.
Dette gør også, at vinens alkoholprocent rammer de 16%
alk. Dette kan dog bestemt ikke smages. Efter tørringen
vinificeres vinen og fadlagres i 10-14 måneder på nye
franske egetræsfade.
Efter fadlagringen tappes vinen og frigives til salg.
Vinen har en flot, dybrød farve.
Bouqueten er en sand bombe præget af en bred vifte af
nuancer. Der kan fornemmes toner af tørret frugt, rosin og sveske samt toner af mørke kirsebær og blomme.
Ligeledes undertoner af julekrydderi med noter af kanel.
Smagen er kraftfuld med fuldt tryk på frugt i dejlig kombination med den bløde eftersmag.
Alkohol 16%

- når kvalitet er en livsstil!

Zeni

Recioto Della Valpolicella 2015
Zeni, Veneto, Italien
Recioto laves af de samme druer som bruges til
Amarone-vine. Deraf navnet - “den søde Amarone”. Gæringen stoppes tidligere end på Amaroner, og flasken beholder dermed den naturlige
sødme.
Zeni Recioto 2015 er lavet af 60% Corvina, 30% Rondinella og
10% Molinara. Vinen lagrer i egetræsfade. 13% alkohol. Flasken
indeholder 35 CL.
Stor kvalitet i alle årgange - 4,0 / 5,0 stjerner af Vivino brugere
over flere årgange.!
Mørk rubinrød farve. Skøn duft af mørke solmodne bær, samt
et hint af friske blomster.
Smagen er fyldig, cremet og behagelig sød. Kirsebær nuancer dominerer vinen, efterfulgt af blomme og kompleksitet af
mørk chokolade.
Zeni anbefaler at du nyder vinen omkring 13-15°C. Udover ris a
la mande er Recioto en fremragende ledsager til chokoladedesserter og frugtsalat. Vinens perfekte balance gør, at den også
sagtens kan nydes som ren meditation.

- når kvalitet er en livsstil!

