NIEUWSBRIEF & WIJNKAART MEI
Beste Surlievrienden,
De nieuwe jaargangen van de wijndomeinen waar we mee samen werken komen met vertraging binnen.
Vanaf donderdag 2 mei kan je de wijnen van Matteo Furlani komen proeven in Surlie.
We serveren er passende gerechtjes bij. We schenken ook de wijn per glas aan €6.
Matteo heeft dit jaar in exclusiviteit voor Surlie een stille Pinot Noir gemaakt. Minö is verfijnd, fris, fruitig en
mineraal met slechts 11.5° alcohol.
DOMEIN: Matteo FURLANI, TRENTO

Wijnen

Druiven

Jaar

Prijs incl.
B.T.W.

2018
2017
2017

€17.20
€16.80
€17.30

Sur lie Rosato
Sur lie Antico
Sur lie Joannizza

Pinot Grigio:10 dagen shilmaceratie
Negrara/ Turca/ Rossara
Nosilo Verde/ Lagarino Bianco/ Verderbara/
Chardonnay/ Pinot Nero
Pinot Nero
Nosiola
Johanhiter

2018
2018
2018

€18.20
€17.80
€17.80

ROOD
Negrik
Minö

Negrara, Turca
Pinot Nero

2017
2018

€17.80
€16.80

WIT
Bianco

Gewurstraminer, M. Thurgau, Sauvignon

2018

€16.20

FRIZZANTE
Sur lie Macerato
Sur lie Rosso
Sur lie Nativo

Volgende week verwachten we de wijnen van Il Pastore Giovanni met de Vermentuzzo 2018.
De nieuwe jaargang van Collecapretta is zoals altijd buitengewoon zuiver en expressief.
Claudio Rosso van Cascina Roera maakte voor Surlie een rosé op basis van Barbera.
De wijnen van Podere Sassi uit Lazio verwachten we op het einde van de maand.
In de komende weken laten we de nieuwe domeinen proeven waarmee we vanaf nu samenwerken.
-

Sine Felle (zonder bitterheid) Podere Casaccia is onze nieuwe aanwinst uit Toscane. Roberto en
Lucia maken biodynamische wijnen in de Scandicci heuvels nabij Florence.
AZ. Agr. Koi van Flavio Restani maakt met liefde voor het leven en zijn streek voornamelijk witte
wijnen uit Emilia Romagna.
Angol d’Amig is een meester in de herfermentatie en leerde het vak bij Vanni van 5 Campi.
Tenslotte is er Antonio Tornincasa van Cà del Vént uit Lombardije die ik heb ontmoet tijdens een
diner met de wijnbouwers in Verona. Hij maakt vrije wijnen oa. Francia Corta volgens de
klassieke methode.

Redenen genoeg dus, om eens langs te komen in Surlie,
Marc

