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Wijnhuis Nizza Silvano 

Cantina Piemonte heeft 3 wijnen in de collectie van 
wijnproducent Nizza Silvano. Een sympathieke wijnmaker 
uit Roero een subgebied van de Langhe dat weer een 
gebied is in Piemonte. De wijnen die wij van hem 
importeren zijn, een witte wijn gemaakt van de druif Arneis, 
een rosé gemaakt van de druif Nebbiolo en een rode wijn 
gemaakt van de Barbera druif, alle drie regionale 
druivensoorten. 

De rosé verkopen wij nu als lente-aanbieding voor €9,95 

i.p.v. €11,95. Het is een frisse florale rosé met aardbeitjes 

en frambozen in de neus en in de mond fris klein rood fruit 

en mooie zuren. Deze rosé is een goede begeleider bij niet 

te zware gerechten of lekker te drinken in de zon. Ook de 

Arneis verkopen wij nu als lente-aanbieding voor  €9,95 

i.p.v €11,95. De Arneis is een witte wijn met in de neus wit 

fruit zoals appel en peer en florale toetsen. Hij heeft goede 

zuren en een klein bitterje op het eind. Kortom lekker bij 

veel soorten groenten, pasta's en bij asperges.
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Nieuwe jaargangen van het 
wijnhuis Cagliero 

Al verschillende jaren verkopen 
wij de Barolo van het wijnhuis 
Cagliero en terwijl ik dit schrijf 
ben ik hun Barolo Ravera 2015 
aan het proeven.  
De naam Ravera staat voor de 
wijngaard met  een uitzicht op 
het plaatsje Barolo.  

Wat vind ik van de wijn? Een 
mooie klassieke Barolo met de 
warmte van het jaar 2015. Hij 
doet me denken aan hun 
Barolo van het jaar 2007. 

De wijn  heeft  in de 
neus een kruidigheid 
zoals thijm gemengd 
met rijpe kersjes en 
frambozen met een 
lichte hint van 
cederhout. In de 
mond zijn de 
tannines zacht en 
rijp mede door het 
warme jaar en is de 
wijn mooi 
mondvullend met 
een lange afdronk. 

Wij hebben in de verkoop hun 
Barolo 2014, een jaargang met 
bewaarpotentie. Wij verkopen 
deze Barolo voor €29,95 

Silvano

Op bezoek bij Silvano in zijn 
cantina.

Munsterplein 7a, Roermond
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La Baretta 

Boeri 

Mario Olivero 

Van bovenstaande wijnmakers 
hebben wij  nieuwe jaargangen 
binnen gekregen. 

Van La Baretta: 

Barbera d'ASTI, Entusiasmo 
2015 

Van Boeri: 

Barbera d'Asti, Pörlapà  2016 

Van Mario Olivero: 

Barbera d'Alba, Campiì Raudiì 
2016 

Echt alle drie weer geweldige 
producten van deze passievolle 
wijnmakers. 

U kunt ze kopen via: 

http://www.regalino.nl/producten/
217-wijnen   

Nieuwe website Cantina Piemonte 

Vanaf januari hebben wij een nieuwe website voor Cantina 
Piemonte. Op onze site vindt u informatie over onze wijnen, 
wijnproeverijen, workshops, nieuwsbrieven en meer. Als u 
wijnen wilt bestellen via onze site wordt u doorgelinkt naar 
onze andere site www.regalino.nl. 

Weer naar Piemonte 

Zodra er weer gereisd mag worden gaan wij naar Piemonte 
om nieuwe wijnen en nieuwe jaargangen te proeven van 
onze wijnproducenten. Enkele hebben hun wijnen naar ons 
toegestuurd, zoals Cagliero (zie kolom), maar er zijn er 
genoeg die nog geproefd moeten worden mede omdat de 
belangrijke wijnbeurzen geen doorgang hebben kunnen 
vinden. De nieuwe wijnen die bevallen, worden dan 
ingekocht en deze kunt u proeven op onze eerstvolgende 
overzichtswijnproeverij in het najaar en natuurlijk zullen deze 
wijnen te bestellen zijn via onze website. 

Regio Alto Adige 

Sinds kort hebben wij ook enkele wijnen uit de regio Alto 
Adige toegevoegd aan ons assortiment. Deze Italiaanse 
regio tegen de Oosterijkse grens staat bekend om zijn 
heerlijke witte kwaliteitswijnen. Van het huis Colterenzio 
Schreckbichl zijn 2 wijnen te koop in onze webwinkel 
www.cantina-piemonte.nl 

CANTINA PIEMONTE 
Munsterplein 7a 
6041HD ROERMOND 
Tel: 0642299654 

Wijnhuis Adriano 

Een nieuw wijnhuis in de wijncollectie van Cantina 
Piemonte.  

Wij hebben van het wijnhuis Adriano hun Sauvignon 
Basarico opgenomen. Werkelijk een geweldige wijn met 
alle fijne eigenschappen van een Sauvignon. In de neus 
heeft hij passievrucht, rode grapefruit, een beetje taxus, 
kruiden en basilicum. Het is een rijpe mondvullende wijn 
met mooie zuren en past bij veel gerechten. Zoals vis, 
groenten, zachte kazen en charcuterie. 

Het wijnhuis is een echt familiebedrijf met een mooie 
cantina (kelder) en ligt ongeveer 10 km. ten zuidoosten 
van Alba. 

Wij bieden u deze wjin aan via onze webshop voor €11,95 

Proeft bij wijnhuis Cagliero

http://www.regalino.nl/producten/217-wijnen
http://www.regalino.nl/producten/217-wijnen

