


Frizzante – Spumante – Prosecco
Er is nog al wat onduidelijkheid rond de Italiaanse bubbelwijnen, daarom eerst een woordje uitleg.

Spumante is een Italiaanse benaming voor mousserende wijn.

Spumante geeft aan dat een wijn mousserend is. Frizzante betekent dat een wijn half-mousserend is.

De scheidslijn ligt bij 3 bar: alles tot en met 3 bar druk in de fles is frizzante, alles met meer dan 3 bar druk heet 

spumante. Het verschil wordt over het algemeen bepaald door de periode van tweede vergisting. Een korte tweede 

vergisting (vaak minder dan een maand) levert een lichtere bubbel op: Frizzante. Een langere tweede vergisting een 

sterkere bubbel: Spumante.

Ook mousserende wijnen, die geen herkomstbenaming als bijvoorbeeld prosecco  mogen dragen, gebruiken nog wel 

eens de term 'Spumante' als naam voor de wijn.

Aan prosecco daarentegen is in 2009 de DOCG status toegekend. Op hetzelfde moment is een DOC gecreëerd voor 

prosecco die wordt gemaakt in vijf provincies van Veneto en vier van Friuli.

De DOCG-status is een beloning voor een jarenlange toewijding aan kwaliteit van de wijnbouwers uit de Conegliano-

Valdobbiadene regio, waar de steile heuvels en het klimaat goede voorwaarden bieden voor het verbouwen van de 

gleradruif.

Prosecco DOCG-wijn komt uit een gebied ongeveer 50 km ten noorden van de Italiaanse stad Venetië in de regio 

Veneto. De productiezone strekt zich uit over de band van de heuvels van de provincie van Treviso en omvat het 

gebied tussen de steden van Conegliano en Valdobbiadene.

Prosecco DOC mag gemaakt worden in de volgende vijf provincies van de regio Veneto: Treviso , Venice , Vicenza , 

Padua en Belluno en in de volgende vier provincies van Friuli: Gorizia , Pordenone , Trieste en Udine

Prosecco wordt koud gedronken en is goed bruikbaar als aperitief of bij vis of salade. Net als de Spaanse cava wordt 

prosecco vaak als alternatief voor champagne gebruikt. Prosecco heeft echter een heel andere smaak en karakter dan 

bijvoorbeeld een champagne. Prosecco is altijd jong, levendig, fruitig en fris, waar champagne vaak wat volwassener is 

door de langere tijd die een tweede vergisting op fles in beslag neemt.

Een moscato is dan weer een zoete spumante gemaakt van de gelijknamige muskaatdruif en wordt voornamelijk 

gebruikt als dessertwijn.

Tuscan trading koos alvast voor u de wijnen met de mooiste prijs-kwaliteit verhouding uit, naar alle gelegenheden én  

naar alle budgetten. 



FRIZZANTE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

5 Il Selvatico Frizzante 9,14 11,06

Een mooie frizzante met een krachtige wijn met mooi uitgebalanceerde 

zuren. Het laat zich voortreffelijk drinken als aperitief, maar is ook een leuke 

begeleider bij alle lunchgerechtjes.

SPUMANTE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

1 Podere del Gaio “Blancs des Blancs” 9,70 11,74

Een budgetvriendelijke spumante voor alle gelegenheden. Een zachte wijn 

met evenwichtige droge smaak. Deze leent zich ook perfect tot het maken 

van de betere Spritz of andere cocktails.

7 Flù Cuvée extra dry 10,26 12,42

Deze Spumante is een zeer goede partner op recepties  of als aperitief. De 

zeer volle en goede kwaliteit van wijn die gebruikt is maakt dat deze 

spumante een heel groot gamma van hapjes aan kan zonder eentonig te 

worden.

PROSECCO PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

3 Vola d'Oca DOC Treviso 10,73 12,98

Een mooie prosecco DOC uit Treviso, met een lichtgele kleur en een mooie 

parel. Ideaal voor alle recepties of als “huisprosecco”.

2 Podere del Gaio Rosato 9,89 11,96

Prosecco rosé is altijd een leuke wending, deze is niet te zoet en heeft een 

zachte violetkleur. Een absolute winnaar!

4 Leon d’Oro, Valdobiadenne DOCG 14,57 17,63

Deze DOCG onderscheidt zich kwalitatief duidelijk van de anderen. 

De wijn heeft een diepere smaak, een strogele kleur en  meer leeftijd maar 

blijft toch speelser als een champagne.

MOSCATO PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

6 Podere del Gaio Moscato 10,45 12,64

Een zachtzoete parelende muskaatwijn met een zeer mooie gele kleur. 

Perfect als begeleider bij het dessert maar ook bij bv. ganzenlever.



TOSCANE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

11 Casale del Vento, Bianco IGT 5,39 6,52

Deze intense strogele wijn heeft een complex aroma van bloemen en citroen 

en heeft een aangename frisse, fruitige smaak. Een begeleider bij 

visgerechten en maaltijdsalades

21 Poggio Civetta, Toscana Bianco IGT 6,45 7,81

Deze groengele wijn heeft een bloemig aroma met toetsen van ananas, hij 

heeft een frisse doordringende smaak. Leuk als aperitiefwijn of bij 

visgerechten en maaltijdsalades.

251 Le Mura Toscana Bianco IGT 5,61 6,79

Deze wijn is een blend van Trebbiano en Vermentino. Hij heeft een waterige 

strokleur, een zeer uitgesproken boeket en een delicate en harmonieuze 

afdronk. Een begeleider bij visgerechten, wit vlees en gevogelte.

801 Vino Bianco, La Cantina dei Crociati 8,36 10,14

Deze blend van Trebbiano, vermentino en chardonnay heeft een strogele 

kleur met een groene tint, een fruitig boeket en een karaktervolle droge 

smaak. Het is een begeleider bij voorgerechten, antipasti, vis en zeevruchten.

802 Solleone IGT Toscana Bianco 12,22 14,79

Deze strogele vermentino heeft een sensationeel boeket en een zachte 

afrdonk met honing en gebalanceerde zuren. Het is een mooie wijn als 

aperitief of als een gedurfde begeleider bij vis en zeevruchten.

Onze wijnen
Tuscan Trading start de wijnselectie rechtstreeks bij de Italiaanse wijnboeren waardoor er een persoonlijke band 

ontstaat met de kleinschalige aanbieders. Er wordt niet samengewerkt met tussenpersonen of agenten waardoor u 

steeds van een uitstekende prijs geniet.

Elke wijn is allereerst geselecteerd op kwaliteit. Tijdens het tweede selectieproces wordt gekeken naar een 

gebalanceerde prijs-kwaliteitsverhouding. Een uitstekende wijn die te duur is, haalt de selectie niet. Bovendien worden 

de wijnhuizen jaarlijks geëvalueerd naar de kwaliteit van het betreffende wijnjaar. Door deze doorgedreven selectie 

krijgt u een service die voldoet aan uw verwachtingen.

Alleen de wijnen die goed genoeg zijn én voldoen aan uw budget, zullen worden aangeboden.

Witte Wijnen

TOSCANE

Toscane staat bekend als één van de beste wijnstreken van Italië. 

Hoewel de streek vooral bekend is voor zijn rode wijnen, begint er toch ook meer interesse te komen in de frisse 

karaktervolle witte wijnen van de regio. Ook hier wordt de invloed van Bolgheri groter, wat steeds voor zeer 

verrassende wijnen zorgt. 

Tuscan Trading voorziet een mooi gamma van witte wijnen voor alle budgetten en kijkt naar de uiteenlopende 

karakters tussen de witte wijnen uit Toscane en vult deze voor u aan met een selectie van wijnen uit de rest van 

Italië. 



TOSCANE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

803 Sidereo, IGT Toscana Bianco 12,22 14,79

Deze Chardonnay heeft een lichte strogele kleur en een intens boeket van 

vers fruit. Hij heeft een zachte volle afdronk en is een begeleider voor 

maaltijdsalades, wit vlees en visgerechten.

804 Albeggio IGT Toscana Bianco 12,22 14,79

Deze gewaagde blend van Traminer en Sauvignon heet een goudgele kleur, 

een delicaat en typerend boeket en ietswat zure maar persistente afdronk.

805 Bianco Crociato IGT Toscana Bianco 12,22 14,79

Deze blend van chardonnay en Traminer heeft een intense goudgele kleur 

heeft een neus van vanille en eik. Hij is zacht van afdronk met lichte zuren en 

een minerale toets. 

71 Terre di Lavinia, Casa di Terra IGT Toscana Bianco 14,09 17,05

Deze vermentino uit Bolgheri heeft een strogele kleur met een boeket van 

kruiden en citrus. Hij heeft een ronde smaak met gebalanceerde zuren en 

een korte afdronk. Een begeleider bij wit vlees, gevogelte en visgerechten.

72 Vermentino, Casa di Terra Bolgheri DOC 18,02 21,81

Deze vermentino heeft een strogele kleur en een mediterraanse neus met 

toetsen van salie en citrus. Hij heeft een frisse, elegante smaak met genoeg 

body wat van hem een uitzonderlijke aperitiefwijn maakt, verder begeleidt 

hij wit vlees en visgerechten.

41 La Roccaia, Vernaccia di San Gimignano DOCG 9,41 11,39

Deze Toscaanse klassieker wordt gemaakt van 85% vernaccia druif. Deze 

krachtige goed gebalanceerde droge witte wijn wordt getypeerd door zijn 

bloemige aroma’s en een bittere afdronk. Het is een begeleider bij 

geroosterde visgerechten en schelpdieren.

45 La Baia del Sole, Vermentino Colli di Luni DOCG 12,41 15,01

Deze Vermentino van Toscaanse bodem geeft een mooie strokleurige wijn 

met aroma’s van citrus, basilicum en salie. Het is een mooie begeleider bij 

vis, wit vlees, risotto en kruidige pasta’s.



VENETO PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

48 Galo, Pinot Grigio IGT 12,22 14,79

Deze waterig gele wijn heeft een uitgesproken boeket van exotisch fruit en 

bloemen. Pinot Grigio wordt getypeerd door de afwezigheid van 

overduidelijke zuren. Een zeer mooie begeleider bij lichte visgerechten, 

salades en schaaldieren

FRIULI PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

47 Ca’Volpares ,Ribolla Gialla IGT 12,78 15,46

Deze druifsoort wordt ook vaak in Slovenië verbouwd en is een 

zeldzaamheid. Het geeft een heel expressieve wijn, met een sterk 

uitgesproken boeket van gele appel en citrus en een mooie intense strogele 

kleur. Een mooie begeleider bij gegrilde visgerechten en bij wit vlees.

PIEMONTE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

401 Cavallero, Moscato d'Asti DOCG 9,79 11,84

Deze goudgele licht mousserende dessertwijn heeft een neus van bloesem 

en nectarines en een zoete maar verfrissende afdronk.

VENETO

Het wijngebied Veneto ligt in het noordoosten van Italië, tussen het Gardameer en Venetië. 
Het wijngebied in Veneto is al zeer oud. Al in de Romeinse tijd werd hier volop de druiven geteeld voor de wijn.

Zij leveren wijnen met veel fruit niet te veel alcohol die heel veel drinkplezier geven. De stijl die na jaren van 
blockbusters ineens weer helemaal in is.

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Friuli Venezia-Giulia of kortweg Friuli heeft als wijnstreek één van de laagste rendementen van Italië. Er wordt zeer kort 

gesnoeid, de technische deskundigheid is hoog, en dit gecombineerd met veel ondernemerschap zorgde voor een 

spectaculaire kwalitatieve ontwikkeling van de wijnproductie. 

Wat Friuli ook bijzonder interessant maakt, is dat hier - meer nog dan in andere Italiaanse wijnstreken - een groot 

aantal inheemse druivenrassen worden geteeld, uniek in eigen land en in de wereld.

PIEMONTE
Piëmont wordt, samen met Toscane, beschouwd als de beste wijnstreek in Italië zich uitend in het aantal DOC(G)'s. 
Piëmont is vooral bekend om zijn rode wijnen van de Nebbiolo druif. De bekendste daarvan zijn barolo en barbaresco. 
De laatste jaren zijn barbera en dolcetto kwalitatief in opkomst. Er wordt echter ook één van de bekendste 



TRENTINO-ALTO ADIGE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

42 Chardonnay, Trentino DOC 8,48 10,25

Deze 100% Chardonnay heeft een strogele kleur en licht, fruitige neus met 

toetsen van vanille en tropisch fruit.  Een mooie begeleider bij visgerechten 

en salades.

43 Müller Thurgau, Trentino DOC 8,48 10,25

Deze Müller Thurgau legt snel de link naar de Oostenrijkse en Duitse wijnen. 

Een diepe fruitigheid en het gebrek aan overduidelijke zuren maakt hem een 

vrolijke begeleider bij asperges, maaltijdsalades, risotto en schaal- en 

schelpdieren.

402 Gewurztraminer, Trentino DOC 11,66 14,11

Deze lichtgele wijn heeft een zeer fruitig en kruidig boeket, zijn smaak is zeer 

fruitig tot licht zoet. Dit maakt hem een prachtige dessertwijn of een 

gewaagde begeleider bij krab of asperges.

SICILIË PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

44 Grillo, Grillo di Sicilia IGT 10,72 12,97

Deze minder bekende Siciliaanse wijn is heeft een goudgele kleur, met een 

neus met karakteristieke aardse toetsen en citrus. Een volle wijn met 

uitgebalanceerde zuren. Een mooie begeleider bij  vis, gevogelte, wit vlees en 

maaltijdsalades.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Het wijngebied Trentino-Alto Adige is een regio in het noorden van Italië. Trentino-Alto Adige

is verdeeld in twee gebieden. Het  Alto Adige gebied is een grote meerderheid Duitstalig. 

De Oostenrijkse invloed is hier nog goed zichtbaar.  De provincie Trente bestaat bijna volledig Italiaanstalig. Doordat het 

wijngebied van Trentino-Alto Adige voornamelijk bestaat uit bergen is het een lastig gebied voor wijnbouw, de wijnen 

zijn echter van sublieme kwaliteit.

SICILIË

Wijnen van Sicilië hebben de reputatie vurig en alcoholrijk te zijn. Maar er worden ook verrassend fijne wijnen gemaakt. 
Deze vooruitgang is groot, nu het eiland haar eigen inheemse druifvarianten herontdekt.



SARDINIË PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

46 Cucacione, Vermentino di Gallura DOCG 13,72 16,60
Vermentino di Gallura is een droge witte wijn uit het noorden van het 

Italiaanse eiland Sardinië. Het is de eerste en tot nu toe enige wijn uit 

Sardinië die de DOCG status kreeg. Hij heeft een strogele kleur met groene 

tint, een intense doch subtiele geur en een sterke smaak met licht bittere 

afdronk.Een zeer eigenzinnige allrounder.

ROSE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

22 Poggio Civetta, Toscana Rosato IGT 6,45 7,81

Dit levendige roze wijntje met een delicate kersengeur heeft een zeer 

subtiele smaak met zeer zachte tannine. Een ideale begeleider bij hapjes, 

visgerechten en verse kazen.

815 Galbula Rosa, Toscana Rosato IGT 12,22 14,79

Deze rosé wijn heeft een fuchsia tint, een karaktervol aroma van rozen en 

acacia. Een uitgesproken fruitige smaak met verschillende nuances maakt dit 

aangename wijntje af. Het is een begeleider bij maaltijdsalades of gewoon op 

het terras.

73  Allegra Rosato, Casa di Terra, Toscana Rosato IGT 14,09 17,05

Deze Bolgheri rosé heeft een kersenrode kleur, een fruitige neus van kers en 

aardbei en een frisse fruitige afdronk.

SARDINIË

Tegenwoordig vormt de wijnbouw op Sardinië het belangrijkste deel van de landbouw, hoewel dit zo’n twintig jaar 
geleden nog niet zo was. Gelukkig is hier de afgelopen vijftien jaar veel verandering in gekomen en heeft Sardinië nu 
haar eigen volwaardige wijncultuur.

Rosé wijnen

Rosé wijnen of Rosato zoals de Italianen het zeggen zijn niet zo eenvoudig te vinden, en zeker niet in een degelijke prijs-

kwaliteit verhouding.  Dit eigenlijk enkel al door het feit dat Italianen ze zelf zelden of nooit drinken. Tegenwoordig 

hebben deze wijnen een toch meer aan het opkomen.

Wij gingen op zoek en vonden enkele prachtwijnen voor een fantastische prijs.



BIOLOGISCHE OLIJFOLIE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

TENUTA MARIANI EXCL. BTW INCL. BTW

101 Segreto ORO 0,5 L 18,15 19,24

102 Segreto ORO 1,0 L 29,57 31,35

103 Segreto ORO 3,0 L 78,24 82,94

SALUMI TRIGLIA
Van een niet alledaagse kwaliteit gesproken!
Dat is een manier om deze producten te omschrijven. Triglia is echt 
ambachtswerk. Buiten het feit dat alle gebruikte dieren biologisch zijn 
grootgebracht, zijn alle producten ook nog eens lactose en glutenvrij.
Dit maakt ze ideaal  voor alle mogelijke diëten. 
Het koningshuis van Monaco denkt er ook zo over want daar is Triglia dan ook 
hofleverancier.

COMING SOON @ TUSCAN TRADING

Interesse ? Aarzel niet om ons te contacteren en blijf zo op de hoogte over de nieuwe ontwikkelingen.
Zo bent u zeker dat u als eerste van deze authentieke streekproducten kan genieten.



TOSCANE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

12 Casale del Vento Rosso IGT 5,39 6,52
Deze robijnrode wijn heeft een aantrekkelijk boeket van bessen en heeft een 

opvallend zachte smaak. Deze mooi uitgebalanceerde rode wijn is een 

perfecte begeleider bij pasta’s en bij alle soorten vlees 

23 Poggio Civetta, Toscana Rosso IGT 6,45 7,81

Deze rood-paarse wijn heeft een intens aroma van rood fruit, een intense en 

goed gestructureerde smaak. Het is een begeleider bij wit en rood vlees, 

kazen en pastagerechten.

252 Le Mura Toscana Rosso IGT 5,61 6,79

Deze blend van Sangiovese en Canailo is een robijnrode wijn met primaire 

aroma’s en een droge Subtiele smaak. Een begeleider bij gegrild rood vlees 

en kruidige gerechten.

806 Vino Rosso "Linea base" 8,38 10,14

Deze levendige robijnrode wijn heeft een warm aromavan kers met toetsen 

van koffie en kruiden. Hij heeft een volle, goed gestructureerde, zachte 

smaak. Het is een mooie begeleider bij wit vlees maar ook bij varkensvlees en 

worsten.

808 XXV Marzo IGT Toscana Rosso 12,22 14,79

Deze blend van Merlot en Cabernet Sauvignon heet een robijnrode tot 

paarse kleur met een aroma van bessen en amarenakersen en een zachte 

gestructureerde smaak. Een begeleider bij pasta, verse kazen en rood vlees.

809 Rosso Crociato IGT Tosc. Rosso 12,22 14,79

Deze rood-paarse wijn heeft een fruitig aroma met toetsen van viooltjes en 

groene peper. Hij heeft een intense en goed gestructureerde smaak. Het is 

een begeleider bij wit en rood vlees, kazen en pastagerechten.

Magnum (1,50 L) 30,05 36,37

Jeroboam (3,00 L) 48,13 58,23

810 Viaggio Primo IGT Toscana Rosso 18,77 22,71

Deze dieprode Cabernet Sauvignon met oranje tinten heeft een aroma van 

gekonfijt fruit met toetsen van kersen en zoethout. Hij heeft een elegante 

rijke en diepe smaak. Het is een ideale begeleider bij pasta's en varkensvlees. 

Rode Wijnen

TOSCANE

Toscane staat zeer bekend om zijn rode wijnen. Toscane behoort al eeuwenlang tot de beste wijnstreken van Italië. 

Bekende wijnen zijn Chianti, Brunello di Montalcino en de Vino Nobile di Montepulciano. Buiten deze wijnen zijn er 

uiteraard ook nog steeds de gewone dagelijkse wijnen voor ieders budget.

Tuscan Trading heeft een zéér uitgebreid gamma aan Toscaanse wijnen, aangevuld met wijnen uit heel Italie



TOSCANE PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

814 Novello IGT Toscana Rosso 12,22 14,79

Novello is de Italiaanse Beaujolais, dit levendige rode wijntje heeft een fruitig 

aroma en een zachte maar karaktervolle korte afdronk.

58 Gattamora Cuvée Rosso 11,66 14,11

Deze donkerrode wijn heeft een uitgesproken fruitig aroma en wordt 

getypeerd door zijn afwezigheid van tannine. Zijn mooie volle smaak maakt 

hem een begeleider bij rood vlees, wildgerechten en carbonades.

CHIANTI PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

13 Casale del Vento, Chianti DOCG 5,39 6,52

Deze intense robijnrode wijn heeft een boeket  van zoete bessen en een 

toets van rozenblaadjes. Een karaktervolle wijn met gebalanceerde aciditeit 

en een sterke afdronk. Een begeleider bij pasta’s, spek en varkensvlees.

CHIANTI

De traditionele in mandflessen gebottelde wijn was in de jaren zestig voor velen een synoniem voor slechte wijn. In de 

decennia daarna is er veel veranderd en inmiddels hebben de, nu meestal in bordeauxflessen afgevulde, wijnen een 

sterk verbeterde kwaliteit.

De chianti heeft over het algemeen een helder rode kleur en ruikt fris, wat fruitig en naar viooltjes. De kwaliteit van de 

wijn beweegt zich tussen matig en zeer goed. De bulk van de chiantiproductie, met nog steeds een substantieel aandeel 

witte druiven, mag niet te lang worden bewaard, maar kan het beste jong worden gedronken. 

De chianti uit het oorspronkelijke gebied tussen Florence, 

Siena en Arezzo draagt de naam Chianti Classico. 

De chianti classico te herkennen aan het logo met de

afbeelding van een zwarte haan, de gallo nero.

Deze gallo nero is niet zozeer een kwaliteitskeurmerk, maar geeft

alleen aan dat de producent is aangesloten bij het consortium 

van wijnboeren in de chianti classico, de in 1927 opgerichte 

Consorzio Vino Chianti. 

Wanneer aan de voorwaarde van twee jaar lagering op fust

en drie maanden rijping in de fles wordt voldaan, mag de

wijn het predicaat "riserva" hebben.

Tuscan Trading heeft het grote aanbod aan Chianti ’s uitgediept en hier een doorgedreven selectie in gevoerd. We 

gingen op zoek naar de verschillende identiteiten binnen de Chianti, en kozen voor enkele prachtige wijnen.



CHIANTI PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

33 Poggio Civetta, Chianti  DOCG 9,37 11,34

Deze dieprode wijn met violettoets heeft een boeket van warm gekonfijte 

bosvruchten. Het is een levendige en mooi gestructureerde wijn met veel 

persoonlijkheid. Een begeleider bij Italiaanse hammen, salami’s, pasta’s en 

varkensvlees.

807 La Cantina dei Crociati, Chianti DOCG 12,22 14,79

Deze robijnrode Chianti heeft een aroma van jong fruit. Hij heeft een goede 

structuur met een zachte en vlotte afdronk. 

24 Poggio Civetta, Chianti Classico DOCG 10,40 12,59

Deze dieprode Chianti heeft een complexe geur met toetsen van kersen en 

vanille. De smaak is complex met weinig tannine maar veel persoonlijkheid. 

Deze wijn is een mooie begeleider 

bij geroosterd rood vlees, sterke kazen, salami en varkensvlees.

52 Fattoria Montereggi, Chianti Riserva DOCG 13,34 16,14

Deze dieprode wijn heeft een zeer uitgesproken kruidig boeket met een 

ondertoon van woudvruchten. Het is een uitgebalanceerde wijn met zachte 

afdronk en evenwichtige tannine. Een begeleider bij rood vlees, varkensvlees 

en kalfslever.

MORELLINO DI SCANSANO PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

57 Morellino di Scansano , Il Selvatico DOCG 11,66 14,11

Voor deze morellino werd gebruik gemaakt van Merlot als aanvulling op de 

gebruikelijke Sangiovese. Hij heeft een diepe rode kleur en een intense 

etherische geur. Het is een warme vrolijke wijn met droge zachte tannine.

811 Morellino di Scansano, la Cantina dei Crociati DOCG 14,93 18,07

Deze blend van Sangiovese met Merlot en Syrah heeft een briljantrode kleur, 

met een intens boeket van kersen en een harmonieuze smaak met 

voldoende frisheid.

MORELLINO DI SCANSANO

Morellino di Scansano is een minder bekende telg van de Sangiovese familie en wordt zeer vaak een beetje onderschat. 

In deze wijnen verschuilt een ongekende speelsheid en ook een ontzettend sterke persoonlijkheid. Deze wijnen hebben 

vaak een intense robijnrode kleur en worden getypeerd door een fruitig aroma met toetsen van woudvruchten.



VINO NOBILE DE MONTEPULCIANO PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

56 Vino Nobile di Montepulciano DOCG 17,65 16,76

Deze dieprode wijn heeft warme aroma’s van gekonfijt fruit en kruiden. Zijn 

krachtige en volle smaak maakt hem een goede begeleider bij rood vlees, 

kaas, en kruidige stoofgerechten.

BOLGHERI PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

51 Bolgheri Rosso, Ferrari Iris & Figli DOC 13,53 16,37

Deze krachtige robijnrode wijn uit Bolgheri is gemaakt van Cabernet 

Sauvignon, Petit Verdot en Merlot met een intens aroma en een kruidige 

harmonieuze smaak.  Het is een perfecte begeleider bij rood vlees .

812 Bolgheri DOC Rosso, La Cantina dei Crociati 22,14 26,79

Deze diepe robijnrode wijn is een blend van Cabernet Sauvignon, Syrah en 

Cabernet Franc. Hij heeft een fruitige doch gekruide neus en een diepe 

stevige smaak met een lange afdronk. Perfect bij pasta's, rood vlees en 

varkensvlees.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

De Vino Nobile di Montepulciano is een Toscaanse rode wijn uit Montepulciano. Voor de productie wordt de 

Sangiovese-druif gebruikt, gemengd met Canaiolo Nero en andere lokale variëteiten zoals de Mammolo. De wijn wordt 

2 tot 3 jaar op eikenhout gelagerd. 

De Vino Nobile behoort met o.a. de Brunello di Montalcino en de Bolgheri tot de beste wijnen van Toscane.

BOLGHERI

Bolgheri is zeker de vooruitstrevendste wijnstreek van Toscane, het is dan ook de bakermat van de befaamde “Super 

Tuscans”. Dat zijn wijnen van producenten die afstappen van de klassieke Italiaanse wijnproductie en die geïnspireerd 

zijn door vernieuwende productiemethodes uit onder andere Frankrijk en Californië. Onze sommelier verdiept zich in 

die constante zoektocht naar nieuwigheden en zorgt ten allen tijde voor een vernieuwende en verrassende selectie.  



BOLGHERI, CASA DI TERRA PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

74 Lenaia IGT Toscana Rosso 15,03 18,18

Deze robijnrode wijn heeft een kruidig boeket met florale toetsen. Hij heeft 

een volle smaak met zachte tannine. Het is een begeleider bij rood vlees en 

karbonades.

75 Moreccio Bolgheri DOC 18,77 22,71

Deze moderne rode wijn heeft een aroma van rood fruit, vanille en kruiden. 

Zijn zijdezachte tannine maken hem een perfecte begeleider bij de pittigere 

keuken.

76 Poggio Querciolo IGT Toscana Rosso 30,00 36,30

Deze 85 % Syrah wijn heeft een diepe rode kleur met een aroma van 

basilicum en eucalypthus. Hij heeft zachte tannines met toetsen van fruit en 

bloemen. Het is een mooie begeleider bij gegrild rood vlees.

77 Mosaico Bolgheri Rosso DOC 35,62 43,10

Deze Merlot wijn is een ambassadeur voor de streek. Zijn typische neus van 

cassis wordt versterkt met aroma's van kaneel, koffie en tabak. Hij heeft een 

volle smaak met zachte tannine.

78 Maronea Bolgheri Superiore DOC 67,44 81,61

Deze blend van Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon heeft een dieprode 

kleur met toetsen van rood fruit, truffel en leer. Deze wijn heeft nog enkele 

jaren nodig om verfijning te ontwikkelen die nodig is om de grootsheid van 

een échte Bolgheri bekomen.

Casa di Terra
Tuscan Trading is zeer trots om de wijnen van Casa di Terra exclusief te mogen 
importeren. 
Casa di Terra heeft een onberispelijke reputatie en met als buren Sassicaia en 
Ornellaia kan er over de kwaliteit geen twijfel zijn.
Prachtige wijnen, beperkte oplages, geen druppel sangiovese,  alles wat je van 
Bolgheri mag verwachten... Aarzel niet om ons te contacteren voor meer 
informatie over deze fantastische Supertuscans!



MONTALCINO PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

53 La Lecciaia, Rosso di Montalcino 14,43 17,46

Deze  jonge dieprode wijn heeft een kruidige winterse geur met een 

karaktervolle kruidige smaak. Het is een mooie begeleider bij geroosterd 

vlees, stoofgerechten en ovenschotels.

54 La Lecciaia, Brunello di Montalcino DOCG 29,15 35,27

Deze diepe robijnrode wijn heeft een aroma van gedroogde vruchten en 

kaneel, met een diepe uiterst zachte en warme smaak. Een ideale begeleider 

bij vlees, wild en kazen.

813 La Cantina dei Crociati, Brunello di Montalcino DOCG 31,98 38,69

Intense robijnrode wijn met reflecties van granaatappel, heeft een diep 

aroma van kers, framboos en zoethout. Zijn warme intense smaak maakt 

hem een mooie begeleider bij rood vlees en wild, of gewoon als 

"genietwijntje" 

 

MONTALCINO

De Brunello di Montalcino is een rode wijn die in 1967 de zevende wijn werd in Italië met de beschermde 

herkomstbenaming DOC. In 1980 realiseerde men de status van DOCG. De productiezone is beperkt tot Toscane, op het 

grondgebied van de gemeente Montalcino in het zuiden van de provincie Siena. 

De Brunello di Montalcino is de meest gewaardeerde en duurst betaalde Toscaanse wijn. 

De Rosso di Montalcino is het kleine broertje van de Brunello di Montalcino. Het is een minder

zware wijn die jong gedronken moet worden.



ABRUZZO/ PUGLIA PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

25 Poggio Civetta, Montepulciano d'Abruzzo DOC 6,85 8,28

Deze 100% Montepulciano heeft een intense robijnrode kleur, heeft een rijke 

fruitige neus met een kruidige toets. Het is een wijn met veel body en zachte 

tannine. Het is een mooie begeleider bij champignons, rood vlees en 

wildgerechten.

59 Fuedo dei Tari, Primitivo ,Puglia IGT 7,72 9,34

Deze paars-rode wijn heeft een aroma van woudvruchten en zwarte thee. De 

smaak is mooi gebalanceerd met zeer zachte tannine. Het is een mooie 

begeleider bij ovenschotels, lamsvlees, varkensvlees en oudere kazen.

501 Fuedo dei Tari, Negroamaro, Puglia IGT 7,72 8,99

Deze dieprode wijn heeft een neus van bosbessen en kruiden. Hij heeft een 

zeer soepele smaak en geen tannine. Het is een perfecte begeleider bij 

geroosterd rundsvlees, wild en sterke zachte kazen.

EMILIA ROMAGNA PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

631 Otello “TO YOU” , Bolle di Lambrusco, Bianco IGT 20,67 25,01

632 Otello “TO YOU” , Bolle di Lambrusco, Rosso IGT 20,67 25,01

Deze witte en rode Lambrusco zitten beide verpakt in een kleine conische 

fles. De fles is behandeld met een krijtbordverf waardoor u zelf op de fles kan 

schrijven. Bij elke fles is ook krijt en een veger voorzien. Een cadeautip!

641 Otello DRY Spumante 22,56 27,29

Deze lichtzoete spumante met goudgele kleur is verpakt in een prachtige 

helder witte fles met vierkante voet.  

EMILIA ROMAGNA

Tuscan Trading is exclusief importeur van de wijnen van CECI.

Deze producent van Lambrusco heeft al jarenlang een zeer hoogstaande reputatie en heeft een wereldwijde 

naambekendheid. Ceci is echter niet alleen voor de hoogstaande kwaliteit van wijnen, maar ook voor de onzettend 

creatieve verpakkingen en flessen. Ideaal als origineel geschenk!

Lambrusco is een parelende wijn die zowel in wit als rood verkrijgbaar is.

Deze wijnen zijn momenteel enkel op bestelling verkrijgbaar!

Toscane is een prachtig wijngebied voor rode wijnen, maar de rest van Italie heeft uiteraard ook fantastische wijnen om 
te ontdekken. Hieronder vind u zo enkele voorbeelden die zeker het proberen waard zijn.



BIOLOGISCHE WIJNEN EN PRODUCTEN

Il Segreto del Castello (Biologische wijnen) PRIJS €/FL PRIJS €/FL

ART. NAAM EXCL. BTW INCL. BTW

Methode Champenoise

8 Segreto BRUT Millesimato 2012         24,02 29,07

Deze wijn heeft een intense kleur en helderheid, de geur van vruchten en 

een gebalanceerde smaak

9 Segreto del Castello Brut                     25,24 30,54

Een mooie heldere wijn met een verfijnde delicate pareling, hij heeft een 

fruitige neus en een frisse afdronk

10 Segreto del Castello Rosato                 28,61 34,62

Deze wijn heeft een mooie kleur met fijne parels, een neus van fruit en 

zachte frisse afdronk.

97 Segno de Lago Vermentino 12,50 15,13

De ziltheid van het meer is terug te vinden in deze Vermentino. Hij heeft een 

mooie gele kleur en een floraal en fruitig boeket. De smaak is fris en 

evenwichtig. Hij is perfect als aperitief of als begeleider bij vis en wit vlees.

91 Segreto Bianco 15,12 18,30

Deze wijn heet een lichte kleur en een aroma van bloemen, hij is fris en 

evenwichtig van smaak. Het is een begeleider bij gevogelte, wit vlees en 

visgerechten.

92 Segreto Rosato 15,12 18,30

Deze blend van Syrah en Merlot heeft een intense roze kleur met een boeket 

met toetsen van kersen. Zijn smaak is vol met gebalanceerde zuren en maken 

hem een goede aperitiefwijn alsook een begeleider bij vis en vlees.

98 Segno del Lago Sangiovese 12,41 15,01

Deze 100% Sangiovese heeft een dieprode kleur en heeft een aroma van 

geconfijt fruit. Zijn volle karaktervolle smaak maken hem een begeleider bij 

rood vlees, pasta's, stoofschotels en oudere kazen.
93 Segreto Rosso Merlot 15,12 18,30

Deze dieprode wijn heeft een aroma van cassis. Zijn diepe volle fruitige 

smaak meken hem een begeleider bij rood vlees, wild en kazen.

94 Magnum (1,50 L) 35,09 42,45

95 Segreto Del Castello Pinot Nero 17,18 20,79

Deze heldere dieprode wijn heeft een uitgesproken parfum en een diepe 

intense smaak met veel karakter. Het is een mooie begeleider bij zowel rood  

als wit vlees.

96 Magnum (1,50 L) 39,77 48,12

IL SEGRETO DEL CASTELLO
Tenuta mariani is al jarenlang een toonaangevend bedrijf als het gaat om 
biologische producten van hoogstaande kwaliteit.
De wijngaarden en olijfboomgaarden van Tenuta Mariani zijn gelegen op de 
heuvels bij het meer van  Massaciucolli. Het zoute van het zeewater manifesteert 
zich in de smaakontwikkeling van deze wijnen, want dit zijn niet zomaar 
biologische wijnen.  De wijnen en ook de "Methode Champenoise" worden 
volledig met de hand bewerkt.
Twijfel niet ons te contacteren voor meer informatie !


