
WINA

MANZONI BIANCO

FlaFlagowe wino białe z regionu Treviso, krzyżówka 
Manzoni Bianco prezentuje się jako hybryda 
Riesling Renano i Pinot Bianco. Barwa 
bladosłomkowa, intensywna i lśniąca. Elegancki 
bukiet, typowy dla Pinot Bianco, pojawia się w 
pierwszym kontakcie jako zapach ananasa i białych 
kwiatów, podczas gdy w tle wyczuwalna jest 
świświeżość oraz mineralność Rieslinga.

VERDISO

Niesamowity, wyrafinowany, kwaskowaty smak 
sprawia, że jest to jedno z najbardziej 
charakterystycznych win z tego regionu. Ma 
słomkowożółtą barwę z lekkimi zielonkawymi 
refleksami. Bukiet o zapachu owoców o białym 
miąższu, które łączą się z zapachem świeżo ściętej 
trawy. W smaku dominuje świeżość, która czyni to 
wino niwino niezwykle smacznym i lekkim.

DAME

W tej wersji, najpełniejszej z punktu widzenia 
zawartości cukrów, zachowano charakterystykę 
szczepów, wydobywając z nich naturalną świeżość 
oraz zniewalającą miękkość, co zapewnia doskonałe 
wyważenie smakowo-węchowe. Barwa bladożółta, 
wykwintne, trwałe bąbelki oraz doskonała piana. 
Bukiet elegancki i wyrafinowany, z nutami białych 
kwikwiatów i owoców (biała brzoskwinia, cytrusy, lekko 
dojrzały banan). Cechują go jedwabistość 
i świeżość, które oferują podniebieniu 
umiarkowaną słodycz. Pasuje idealnie do ciast, tart 
owocowych, herbatników i ciasteczek drożdżowych, 
a także szaszłyków owocowych lub owoców 
karmelizowanych.

PERKY PROSECCO

NiniejNiniejsza interpretacja Prosecco ma w sobie 
wszystko to, czego można oczekiwać po wytrawnym 
winie musującym. Aromat, świeżość, miękkość, 
odpowiednia zawartość alkoholu, właściwy stopień 
musowania sprawiają, że spumante podkreśla 
esencję szczepu oraz jego przeznaczenie. Barwa 
zielono-żółta przywodzi na myśl świeżość produktu, 
podobnie jak i apodobnie jak i aromatyczne zapachy owoców 
i białych kwiatów.

CABERNET

Wino w pełni odWino w pełni odzwierciedla tradycje 
regionu Veneto związane z odmianą 
Cabernet. Świadczy o tym już sam jego 
kolor: czerwonorubinowy, pełny 
i i świetlisty, o odcieniach granatu, które 
pojawiają się wraz z upływem czasu. 
Bukiet klasyczny, ziołowy, po którym 
następuje świeży zapach malin oraz 
ciekawa woń fiołków. W smaku wytrawne 
i pełne, przyjemne wyważenie tanin 
i miękkości, o pełnym, owocowym finiszu.

MANMANZONI ROSSO

Col AlCol Alto wiedzie prym w produkcji 
czterech rodzajów krzyżówek Manzoni, 
które zachowały się na przestrzeni czasu. 
Jedną z nich jest wersja 2.15, zwana 
powszechnie ‘Manzoni Rosso’, która 
stanowi hybrydę Glery i Cabernet 
Sauvignon. Posiada głęboką i lśniącą 
czczerwono-rubinową barwę. Bukiet 
wyrafinowany o niespotykanej lekkości 
z bardzo słodką, otulającą nutą owocową 
i lekkim zapachem zieleni, typowym dla 
Cabernet Sauvignon. 

PINOT GRIGIO

TTo jedno z najbardziej znanych win 
włoskich, sprzedawanych na całym 
świecie, które zawdzięcza swą famę 
przyjemnym, świeżym aromatom, 
pokreślającym smak różnorodnych dań. 
Charakteryzuje go słomkowożółta barwa 
z lekkimi, miedziaz lekkimi, miedzianymi refleksami, 
owocowy, pełny smak wyczuwalny 
podczas degustacji. W bukiecie 
wyczywalne nuty gruszki i ananasa, w tle 
nuty roślinne, charakterystyczne dla 
tłoczenia, wyjątkowo harmonijne 
i i wyważone. Podczas degustacji, ponad 
inne składniki, przebija się kwasowość, 
nadająca dobrą strukturę 
o naturalnej miękkości. Cechy te 
sprawiają, że wino smakuje przyjemnie już 
od pierwszego kontaktu. 


