Montelvini

WINERY:
στην καρδιά του Prosecco
Το ιταλικό οινοποιείο της
Montelvini βρίσκεται στην καρδιά
της πιο γνωστής οινοπαραγωγικής
περιοχής στον κόσμο. Στους
λόφους του Asolo παράγονται
υψηλής ποιότητας οίνοι.
it is during

Montelvini είναι ένα οινοποιείο
που συνδυάζει την παράδοση
με τις σύγχρονες μεθόδους.

the hours of dawn
that things show
their true soul.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΈΑΣ

www.bakalaros.gr

www.montelvini.it

PROSECCO

SPUMANTE

DOCG Brut

DOC Extra Dry

Extra Dry

Αλκοόλ
12,0 %

Αλκοόλ
11,0 %

Αλκοόλ
11,5 %

Σάκχαρα
10 g/lt

Σάκχαρα
15 g/lt

Σάκχαρα
15 g/lt

Πίεση
5,60 atm

Πίεση
5,00 atm

Πίεση
4,30 atm

Συσκευασία
750 ml

Συσκευασία
750 ml

Συσκευασία
750 ml & 1,5 lt

Φιάλες/κιβ.
6 x 750 ml

Φιάλες/κιβ.
6 x 750 ml

Φιάλες/κιβ.
6 x 750 ml & 6 x 1,5 lt

44637

ASOLO PROSECCO

Ανοιχτό κίτρινο χρώμα, φρέσκο και έντονα φρουτώδες που θυμίζει λουλούδια
ακακίας, άγρια μήλα και ορεινό μέλι. Ταιριάζει καλά με ελαφριά ψάρια και
θαλασσινά, εξαιρετικό απεριτίφ.

Φρέσκο, δυναμικό αφρώδες κρασί που αντιπροσωπεύει την κατηγορία αυτή.
Φρουτώδες και πικάντικο άρωμα, με μια ευχάριστη οξύτητα και λεπτό σώμα.
Ταιριάζει απόλυτα με οστρακοειδή και λευκά ψάρια, καθώς και με θαλασσινά.
Είναι επίσης εξαιρετικό ως απεριτίφ.

Montelvini

Montelvini

SPUMANTE

PROSECCO

SPUMANTE

Rose Brut

DOC Brut

Dolce (Moscato)

Αλκοόλ
11,5 %

Αλκοόλ
11,0 %

Αλκοόλ
9,5 %

Σάκχαρα
10 g/lt

Σάκχαρα
10 g/lt

Σάκχαρα
70 g/lt

Πίεση
5,40 atm

Πίεση
5,80 atm

Πίεση
4,20 atm

Συσκευασία
750 ml

Συσκευασία
200 ml

Συσκευασία
750 ml

Φιάλες/κιβ.
6 x 750 ml

Φιάλες/κιβ.
24 x 200 ml

Φιάλες/κιβ.
6 x 750 ml

Το χρώμα είναι τριανταφυλλί με έντονη λαμψη. Έχει φρουτώδη αρώματα
ροδάκινου και άγριας φράουλας. Είναι εξαιρετικό ως απεριτίφ, συνοδεύει ιδανικά
ορεκτικά, θαλασσινά, αλλαντικά, αλλά και πλούσια κρέατα, σάλτσες και τυριά.

Το Prosecco είναι ένα λεπτό, εκλεπτυσμένο κρασί που χαρακτηρίζεται από την
αρωματική του ποιότητα και τη φρεσκάδα του. Είναι ένα νεαρό κρασί, με φωτεινό
χρώμα, εξαιρετικά ευπροσάρμοστο, ιδανικό για μοντέρνα και ελαφριά κουζίνα.
Εξαιρετικό και ως απεριτίφ.

44630

Montelvini

44636

44634

Από τους καλύτερους αμπελώνες της Montelvini, με κίτρινο χρώμα & πράσινες
αντανακλάσεις. Φρέσκο φρουτώδες άρωμα θυμίζει λουλούδι ακακίας. Φυσαλίδες
που δημιουργούν εορταστική ατμόσφαιρα και ικανοποιούν και τους πιο
απαιτητικούς. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό η ισορροπία του.

44632 - 33

Montelvini

44631

Montelvini

Montelvini

Γλυκός λευκός αφρώδης οίνος, που παράγεται από αρωματικά σταφύλια
Moscato που προσφέρουν τις χαρακτηριστικές οργανοληπτικές νότες των
λόφων του Treviso.

