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Geniet ook thuis van de lekkerste wijnen van Aimo.
Kijk op onze wijnwebwinkel; www.aimovino.nl 

Rode Wijnen
 
Stein Magmatit 
spätburgunder Abril  € 5,50   € 26,95

De bodem, die bestaat uit een mix van vulkanische grond en klei, is 
ideaal voor de Spätburgunder. De geur, die gekenmerkt wordt door 
intensiteit en finesse, gaat in de richting van aardse en minerale 
tonen: mout, piment, zwarte peper en tijm, maar ook hints van zure 
kersen, grapefruit en pruimen. De intensiteit van de smaakbeleving 
wordt door rijpe en zijdezachte tannines alleen nog maar verder 
versterkt.  

Fructus  € 4,25      € 19,95

Deze wijn ondergaat een maceratie van twaalf tot vijftien dagen. 
De rijping vindt eerst plaats in stalen tanks voor een periode van zes 
tot acht maanden, gevolgd door twee maanden in Franse houten 
vaten. Daarna rijpt de wijn nog vier maanden in de fles in de kelder. 
Een volle, fruitige wijn, met een vol bouquet en perfect in balans. 
De smaak van de Fructus is die van kersen met tonen van zwart fruit. 

Burdi Negroamaro  € 3,95   € 18,95

Van de Negroamaro-druif wordt een prachtige wijn gemaakt, die 
een zeer diepe en donkere kleur heeft. In de afdronk een fijne bittere 
smaak met aroma’s van vanille en rijpe kersen. De smaak is mooi in 
balans en komt goed tot zijn recht bij kruidige stoofgerechten, pittige 
kazen en pasta bolognese.

Burdi Primitivo  € 4,25   € 19,95

Deze Burdi wordt gemaakt van 100% Primitivo-druiven en heeft 
een mooie volle kleur en een duidelijk zuidelijk karakter. De smaak 
evenals de geur kenmerkt zich eveneens door rood fruit, bramen en 
is vol. Deze wijn past goed bij vlees, lamsgerechten en wild zwijn. 
Ook lekker bij pittige, harde kazen. 

Barbera d’alba  € 5,25   € 24,50

De Barbera D’alba Pilade, wederom een pareltje van Cascina Ballarin, 
is gemaakt van 100% Barbera druiven. De kleur is robijn rood en 
heeft een aangenaam, reik boeket met veel fruit: bramen, bessen en 
pruimen, maar ook tonen van hout. Deze wijn heeft eerst zes maanden 
gerijpt op eikenhouten vaten en daarna nog zes maanden op fles.

Barolo Tres Ciabot  € 46,95

Deze Barolo van het prachtige wijnhuis Cascina Ballarin heeft 
een robijn rode kleur met oranje reflecties. De wijn heeft een rijk 
en elegant bloemig bouquet van rozen en viooltjes. De wijn heeft 
deels gerijpt op Sloveense eikenhouten vaten en deels op Franse 
Barriques. De wijn dankt zijn naam aan het feit dat de druiven die 
gebruikt zijn afkomstig zijn van drie verschillende wijngaarden. 
Te midden van deze wijngaarden ligt een klein huisje, “Ciabot” in 
piemontees dialect. Vandaar de naam Tres Ciabot.

Rose Wijnen
Il Sangiose rose IGT
Toscana Rosato  € 4,25   € 19,95

Het aroma van deze rosé is fruitig en fris met een hint van abrikoos. 
Dat sluit helemaal aan bij de smaak die fruitig is: u proeft abrikoos 
met daarnaast mineralen. Een frisse veelzijdige wijn bij appetizers, 
maar ook bij charcuterie, vissoep en groentegerechten.

Mousserende Wijnen
 
Prosecco DOC Treviso  
Spumante Brut  € 5,25   € 24,50

Sprankelende wijn gemaakt van de Glera druif met een hint van 
brood, groene appel en banaan. Lekker als aperitief en in combinatie 
met antipasti en salades.

Witte Wijnen
Pecorino  € 4,25   € 19,95

Deze wijn, die zijn ideale habitat vindt in de hoge heuvels van het 
wijngoed Il Feuduccio, is bijzonder fris. De kalkzandsteen bodem 
waarop de stokken voor de authentieke Pecorino-druiven staan 
geven deze wijn zijn karakter. Het is een wat bleek gele wijn met 
mineraliteit en hints van tropisch fruit. Een diepe afdronk en de 
smaak blijft lang hangen. Past zeer goed bij vis, maar ook bij wit 
vlees en verse kaas. 

Gavi  € 4,25   € 19,95

Deze prachtige Gavi wordt gemaakt van 100% Cortese druiven. 
De kleur is lichtgeel met groene reflecties. De geur is bloemig met 
hints van Acacia, de smaak rond, droog met gebalanceerde zuren.  
Deze wijn is perfect als aperitief of met visgerechten.

Riesling hochgewächs   € 4,25   € 19,95

Goldkapsel “S” 
Een krachtige Riesling, fruitig en veel beleving in smaak. Minerale  
frisheid en kruiden begeleiden de uitgesproken vruchtaroma’s van  
perzik en citrusvrucht. Schiefer (leisteenbodem) elegantie met een 
lange afdronk. Past bij krachtige gerechten of als aperitief, terraswijn. 

Riesling hochgewächs  € 4,50   € 20,95

“evolution” Feinherb
Goede balans tussen perzikaromas en mineralen. In de mond krachtig 
en volmondig met een fris vruchtenspel. Spijs: krachtige gerechten, 
kruidig, Aziatische keuken of als aperitief, terraswijn.

Coppo Sauvignon Blanc  € 3,95  € 18,95

Een mooie Sauvignon blanc uit de Marken. De wijn kenmerkt zich 
door aroma’s van gras, appel, kruisbessen en is droog fruitig. 
U proeft groene appel, mineralen met aangename zuren, tonen van 
gedroogde ananas met een afdronk met munt. Een mooie wijn die wij 
aanbevelen bij visschotels, pasta of sushi. 

Abril Stein Weiserburgunder  € 5,50  € 26,95

Deze wijn van het bijzondere Duitse wijnhuis Abril, dat al haar wijnen 
maakt volgens de biologische methode, heeft een mooie gele kleur. 
De geur is die van citrusvruchten met aroma’s van Williams peren. 
U proeft tonen van aardse noten. De wijn heeft een krachtige en 
elegante structuur.

 Al onze wijnen zijn handgeplukt en organisch.
 Voor onze volledige assortiment aan wijnen

 vraag gerust onze complete wijnlijst. 


