Nani Rizzi Prosecco Superiore di Cartizze D.O.C.G.
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

D.O.C.G. Valdobbiadene

Szczepy:

Glera 100%

Zawartość alkoholu:

11.5%

Cukier resztkowy:

25 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

do 2 lat

Temperatura podawania: 6 ℃

Opis:
Bąbelki w Prosecco są naturalne, to znaczy pochodzą z fermentacji
samego wina. Prosecco nie przechodzi fermentacji w butelce, tylko
w dużych zbiornikach, hermetycznie zamkniętych, żeby gaz się nie
ulotnił, a dopiero potem jest przelewane (pod ciśnieniem) do
butelek. Jest to tzw. metoda Charmata albo „metodo Prosecco”.
Jest lekkie, odświeżające, cudownie owocowe i po prostu pyszne!
Winogrona rosną na ekskluzywnym wzgórzu objętym oddzielną
apelacją Cartizze, usytuowanym 250-300 m. npm. Winogrona są
zbierane ręcznie, dokonuje się selekcji najlepszych gron. Kolor
słomkowy z żółtymi refleksami. Bukiet - intensywny, czysty, obecna
nuta miodu akacjowego z lekkim niuansem cytryny. W smaku
lekkie, owocowe, a drobne bąbelki przyjemnie rozpieszczają
podniebienie.

Podawać do:
Doskonałe jako aperitif. Lokalnie stanowi zazwyczaj towarzystwo
do każdej potrawy. Sprawdza się z lekkimi przystawkami, lubi ryby i
białe mięsa.

Prosecco Superiore ERGI Extra Dry D.O.C.G.
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

D.O.C.G.

Szczepy:

90% Glera, 10% Perera

Zawartość alkoholu:

11.5%

Cukier resztkowy:

15 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 5-7 ℃

Opis:
Wino musujące o słomkowej barwie z żółtymi refleksami. Bukiet
intensywny, dojrzałe jabłko z delikatną kwiatową nutą. W smaku
lekkie, owocowe a drobne bąbelki przyjemnie rozpieszczają
podniebienie.

Podawać do:
Polecamy szczególnie jako aperitif, może towarzyszyć do całego
posiłku.

Prosecco Superiore Millesimato Dry D.O.C.G.
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

D.O.C.G.

Szczepy:

85% Glera, 10% Bianchetta, 5% Perera

Zawartość alkoholu:

11.5%

Cukier resztkowy:

26 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 6 ℃

Opis:
Wino o słomkowej barwie z żółtymi refleksami. Bukiet intensywny, elegancki, owocowy. W smaku lekkie, owocowe a
drobne bąbelki przyjemnie rozpieszczają podniebienie.

Podawać do:
Serwować

jako

aperitif

oraz

towarzyszem całego posiłku.

z

powodzeniem

może

być

Prosecco Superiore Millesimato Brut D.O.C.G.
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

D.O.C.G.

Szczepy:

85% Glera, 10% Bianchetta, 5% Perera

Zawartość alkoholu:

11.5%

Cukier resztkowy:

6 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 6 ℃

Opis:
Wino o słomkowej barwie z żółtymi refleksami. Bukiet owocowy z
nutą dojrzałych jabłek i brzoskwini, delikatny niuans kwiatu akacji i
płatków róży. W smaku lekkie, owocowe, a drobne bąbelki
przyjemnie rozpieszczają podniebienie.

Podawać do:
Doskonałe jako aperitif, do przystawek z owoców morza, z
powodzeniem może towarzyszyć do całego posiłku.

Nani Rizzi Prosecco Superiore Extra Dry D.O.C.G.
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

D.O.C.G. Valdobbiadene

Szczepy:

Glera 100%

Zawartość alkoholu:

11.5%

Cukier resztkowy:

16 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 6 ℃

Opis:
Bąbelki w Prosecco są naturalne, to znaczy pochodzą z fermentacji
samego wina. Prosecco nie przechodzi fermentacji w butelce, tylko
w dużych zbiornikach, hermetycznie zamkniętych, żeby gaz się nie
ulotnił. Dopiero potem jest przelewane (pod ciśnieniem) do
butelek. Jest to tzw. metoda Charmata albo „metodo Prosecco”.
Jest lekkie, odświeżające, cudownie owocowe i po prostu pyszne!
Kolor słomkowy z żółtymi refleksami. Bukiet owocowy z nutą
dojrzałych jabłek i brzoskwini, obecna delikatna nuta kwiatu akacji i
płatków róży. W smaku lekkie, owocowe, a drobne bąbelki
przyjemnie rozpieszczają podniebienie.

Podawać do:
Doskonałe jako aperitif. Lokalnie stanowi zazwyczaj towarzystwo
do każdej potrawy. Sprawdza się z lekkimi przystawkami, lubi ryby i
białe mięsa.

Nani Rizzi Prosecco Superiore BRUT D.O.C.G.
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

D.O.C.G.

Szczepy:

Glera 100%

Zawartość alkoholu:

11.5%

Cukier resztkowy:

8 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 6 ℃

Opis:
Słomkowa barwa z żółtymi refleksami. Bukiet okazuje się kwiatem
akacji i płatków róży. W smaku lekkie, przyjemne, a drobne bąbelki
rozpieszczają podniebienie.

Podawać do:
Idealne do ryb, skorupiaków oraz jako aperitif.

Nani Rizzi Prosecco Spumante Extra Dry D.O.C.
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

D.O.C.

Szczepy:

Glera 100%

Zawartość alkoholu:

11.5%

Cukier resztkowy:

25 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 6 ℃

Opis:
Wino musujące o słomkowej barwie z żółtymi refleksami. Bukiet
owocowy o aromacie dojrzałych jabłek. W smaku w lekkie,
owocowe, a drobne bąbelki przyjemnie rozpieszczają podniebienie.
Charakteryzuje się nieco większą zawartością cukru. Nie jest on
ewidentnie wyczuwalny w smaku, ale sprawia, iż wino jest bardziej
łagodne w smaku i przyjemniej się je pije w gorący dzień bez
łączenia z potrawami.

Podawać do:
Doskonałe do przystawek, może towarzyszyć do całego posiłku.

Nani Rizzi Prosecco DRY D.O.C.
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

D.O.C.

Szczepy:

Glera 100%

Zawartość alkoholu:

11.5%

Cukier resztkowy:

12 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 6 ℃

Opis:
Wino musujące o słomkowej barwie z żółtymi refleksami. Bukiet
owocowy o aromacie dojrzałych jabłek. W smaku lekkie, owocowe,
a drobne bąbelki przyjemnie rozpieszczają podniebienie.

Podawać do:
Doskonałe jako aperitif, może towarzyszyć do całego posiłku

Nani Rizzi “BOLLICINE” Spumante Extra Dry
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

Veneto - IGT Venezie

Szczepy:

Pinot Blanc, Glera

Zawartość alkoholu:

11%

Cukier resztkowy:

19 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 6 ℃

Opis:
Wino musujące o słomkowej barwie z żółtymi refleksami. Bukiet o
dojrzałych białych owocach z delikatną nutą jabłka. Smak lekki,
przyjemny, a drobne bąbelki rozpieszczają podniebienie.

Podawać do:
Doskonałe jako aperitif, do lekkich przystawek.

Nani Rizzi Spumante Rose
Nani Rizzi - Veneto - Valdobbiadene - Włochy

Charakter:

Musujące

Apelacja:

Veneto - IGT Venezie

Szczepy:

Pinot Nero, Pinot Blanc

Zawartość alkoholu:

12%

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

hermetycznie

Przechowywanie:

1 rok

Temperatura podawania: 8-10 ℃

Opis:
Wytwarzane metodą Charmata, uprawy usytuowane na wysokości
250-300 m npm. Wino musujące o drobnych, długo utrzymujących
się bąbelkach. Bukiet owocowy z wyraźnymi kwiatowymi nutami.

Podawać do:
Idealne do przystawek, makaronów serwowanych z warzywami i
rybami. Polecamy do skorupiaków.

