
VIVALDI

Włochy

Firma Vivaldi została założona w 2004 roku w regionie Valpolicella w północno-wschodniej części Włoch.
Dzięki innowacyjnej metodzie uprawy winorośli z jedynego w swoim rodzaju terroir, wina te doskona-
le trafiają w gusta koneserów z różnych zakątków świata. Bardzo rygorystyczna kontrola całego cyklu  
produkcyjnego sprawia, że jakość oraz głębia smaku to cechy wyróżniające winiarnię i jej dorobek.  
Region Valpolicella to różnorodność, bogactwo i tradycja jednych z najbardziej pożądanych i poszukiwa-
nych win na świecie. Szczególna uwaga jest poświęcana specjalnym technikom suszenia winogron przy 
produkcji Ripaso i Amarone.



Włochy

AMARONE PREMiuM

AMARONE CLASSiCO

Szczepy: 70% Corvina 
    20% Corvignone 
    10% Rondinella
                  
Region: Veneto
 
Winogrona zbierane ręcznie są suszone przez ok.120 dni. Następnie 
przez 12 dni podlegają zimnej maceracji i fermentacji, również  
malolaktowej. Wino starzone jest przez okres 2 lat w beczkach  
z dębu slawońskiego. Posiada gęsty rubinowy kolor i intensywne  
aromaty wiśni, suszonych śliwek, kwiatów i przypraw.
Mocne i gładkie z pięknie wyważonymi taninami. 
Idealne do czerwonych mięs, dziczyzny i dojrzewających serów.
 
Podawać w temp. 18-20 stopni.

Szczepy: 70% Corwina 
    20% Corvignone
    10% Rondinella
                  
Region: Veneto
 
Winogrona po ręcznym zbiorze podlegają suszeniu przez 3-4 miesiące.
Fermentowane, a następnie starzone w beczkach z dębu slawońskiego 
przez min. 20 miesięcy.
Wino o mocnym rubinowym kolorze z aromatami wiśni, suszonych 
kwiatów i śliwek. W smaku mocne i gładkie z aksamitnymi taninami.
Świetnie uzupełnia potrawy z dziczyzny i dań na bazie czerwonych  
mięs w sosach.
 
Podawać w temp. 18-20 stopni.



Włochy

PASSATEMPO

VALPOLiCELLA

Szczepy: Corvina 
    Corvignone 
    Rondinella
                 
Region: Veneto
 
Ręcznie zbierane winogrona są następnie suszone przez 24 dni.
Wino fermentowane w kadziach ze stali nierdzewnej, również  
malolaktycznie. Rubinowy kolor z aromatami wanilii i wiśni.
Pełne z pikantnymi nutami i długim finiszem. Doskonale pasuje  
do czerwonych mięs, makaronów i dojrzewających serów.
 
Podawać w temp. 16-18 stopni.

Szczepy: 70% Corwina 
    20% Corvignone
    10% Rondinella
                  
Region: Veneto
 
Wino to pochodzi z samego serca terroir Valpolicella. Umieszczane  
w stalowych kadziach na 2 miesiące, a później odbywa fermentację  
na osadzie Amarone lub Ripasso. Leżakuje w beczkach z dębu  
slawońskiego.
Posiada rubinowy kolor z fioletowymi refleksami i aromatami  
czerwonych owoców. W smaku harmonijne, aksamitne i gładkie  
z doskonałą równowagą tanin i kwasowości. Idealne do wszelkiego  
rodzaju makaronów, czerwonych mięs i twardych serów.
 
Podawać w temp. 14-15 stopni.



Włochy

APASSiMENTO

VALPOLiCELLA RiPASSO

Szczepy: Corvina 
    Corvignone 
    Rondinella
                  
Region: Veneto
 
Ręcznie zbierane winogrona są następnie suszone przez 60 dni.
Po dokładnym procesie mieszania z winogronami świeżymi, całość 
podlega fermentacji i następnie fermentacji malolaktowej. Starzone  
w dębie slawońskim. Wino o kolorze rubinowym z granatowymi  
refleksami, posiada aromaty wanilii i wiśni.
Pełne z miękkimi taninami, pikantnymi nutami o długim finiszu.
Świetnie smakuje samo, ale także z wszelkiego rodzaju makaronami 
oraz potrawami z grilla.
 
Podawać w temp. 16-18 stopni.

Szczepy: 70% Corwina 
    20% Corvignone
    10% Rondinella
                  
Region: Veneto
 
Winogrona zbierane są ręcznie na początku października, a kolejno 
umieszczane w stalowych kadziach na okres 3 miesięcy. Następnie  
fermentują z Ripaso przez ok. 2 tygodnie. 
Intensywnie rubinowe o złożonych aromatach czerwonych owoców,  
korzeni i minerałów. Starzone w dębie, harmonijne i aksamitne na  
podniebieniu. Zrównoważona kwasowość i delikatne taniny. Świetnie 
pasuje do czerwonych mięs, potraw z grilla i dojrzewających serów.
 
Podawać w temp. 16-18 stopni.



Włochy

VALPOLiCELLA BiO

BARDOLiNO

Szczepy: Corvina 
    Corvignone 
    Rondinella
                  
Region: Veneto
 
To wino pochodzi z ekologicznych winnic położonych w najwyższych 
strefach Valpolicella. Fermentowane i starzone w stali nierdzewnej.
Wino o pięknym, intensywnym rubinowym kolorze.
W smaku wyczuwalne bogate aromaty czerwonych owoców,  
minerałów i korzennych przypraw. Świetne do makaronów,  
czerwonych mięs i serów.
 
Podawać w temp. 14-16 stopni.

Szczepy: 65% Corvina
    30% Rondinella
    5% Molinara
    
Region: Veneto
 
Pochodzi znad malowniczego jeziora Garda i jest jednym z najpopular-
niejszych włoskich win. Fermentowane i leżakowane w stali  
nierdzewnej. Wyróżnia się intensywnym bukietem owocowo- 
kwiatowym. Dobrze zbalansowane, lekkie i treściwe. Świetne do  
kremowego risotto, ostrych zup i potraw z grilla.
 
Podawać w temp. 16-18 stopni.



Włochy

PiNOT GRiGiO

Szczepy: 100% Pinot Grigio
                  
Region: Veneto
 
Wino o jasnym słomkowym kolorze ze złotymi refleksami. W nosie  
wyczuwalne aromaty kwiatów i dojrzałych żółtych owoców.
Doskonale wytrawne, świeże i aksamitne w smaku.
Świetne jako aperitif, ale także idealnie komponuje się z grillowanymi 
morskimi rybami i lekkimi sałatami.

Podawać w temp. 8-10 stopni. 


