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Sauvignon blanc Floreado  € 5,50   € 26,95

Deze prachtige wijn uit Alto Adige heeft een mooie geur met tonen van bloemen, 
peer en perzik, met een vleugje kruisbes en een klein beetje munt. De smaak is 
zeer elegant, licht pittig en u proeft heerlijk fris fruit, van onder andere; groene 
appel, peer, grapefruit en limoen. Mooie begeleider van visgerechten.

Chardonnay Stolleis  € 4,95   € 24,95

Onze Chardonnay wordt zo laat mogelijk geoogst tijdens de laatste paar zonnige 
dagen van de herfst. Net zoals bij de andere wijnen wordt dit gedaan met de 
hand, en dat proef je! De Chardonnay heeft een uitgesproken en rijp aroma die aan 
gele vruchten doet denken. Een frisse wijn met mooi uitgebalanceerde zuren.

Abril Frucht Mus  € 4,95  € 24,95

Een verfijnde, lichtzoete en fruitige wijn met een bloemig bouquet. Met in de geur 
aangename aroma’s van verfrissende appels, mint, kiwi, kruisbes en bloemen. 
In de mond, sappig, licht kruidig met een mooie structuur en hints van Citrus. 
Geschikt als mooie begeleider van lichte gerechten of als aperitief.

Pinot Grigio Frucht Abril  € 4,95  € 24,95

De geur doet denken aan Cox orange en fris roggebrood. Een onderhoudende 
wijn met mineralen in de neus en daarbij fruitige componenten in een mooie 
zuurstructuur. Een wijn die past bij kalfsvlees, avocado gerechten, oesters, pasta 
met roomsaus, roerbak groenten met kip of vis en salades.

Abril Stein Weiserburgunder  € 28,95

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.

Abril zeit Chardonnay  € 36,95

Deze prachtige Chardonnay, met natuurlijke gisten, van het wijnhuis Abril heeft 
een mooie neus met duidelijke tonen van rijpe gele vruchten zoals banaan en 
mirabellen, met hints van vanille. In de smaak worden de geuren weerspiegeld. 
De wijn heeft 24 maanden gerijpt op een combinatie van barrique en sloveens 
eikenhouten vaten. De wijn heeft mooi uitgebalanceerde zuren en een lange 
afdronk met licht aardse tonen. Een bijzondere 
wijn om de tijd voor te nemen.  
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Rode Wijnen
 
Stein Magmatit 
spätburgunder Abril  € 6,50   € 32,95

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. 

Amore  € 4,95      € 24,95

Puur intens en absoluut, zoals de Veronese liefde tussen Romeo en Giulietta. 
Wat proeft als een aroma van eeuwige liefde, intense robijn rode biologische 
wijn met tonen van rood fruit en specerijen. Het aroma van pruimen, kers en 
hints van framboos. Deze Veronese wijn is gemaakt van gevarieerde lokale 
druiven. De wijn combineert uitstekend met rood en gegrild vlees en goede 
kaas op leeftijd.

Burdi Negroamaro  € 4,75   € 22,95

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  € 4,95   € 24,95

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. 

Valpolicella Ripasso 
superiore  € 5,75   € 29,95

Een intensieve robijnrode wijn met paarse reflexen. Deze elegante wijn met 
veel fruit en tonen van kersen en bramen is in mooie harmonie met specerijen 
en bittere chocolade. De wijn is complex maar ook zacht, met mooi afgeronde 
tanines en heeft een fruitige lange afdronk. Een begeleider van gebraden of 
gegrild vlees en rijpe kaas.

Amarone della valpolicella  € 38,95

Zwoel en krachtig, doet in de geur even denken aan port, met kersenpitten, 
krenten, rozijnen, vijgen en pruimen; de smaak is machtig, het is een mondvol 
wijn, met een rijke en levendige smaak, overtuigend, met een bitter (“amaro”) 
na. Heeft een stevig smakend tegenspel nodig in de vorm van een krachtig 
smakende kaas, een wildgerecht of rood vlees.

Lagrein riserva   € 39,95

Lagrein is een typische blauwe druif van Alto Adige. Deze volle en machtige 
Lagrein, met zijn diep robijnrode kleur, heeft een intense en krachtige, maar 
ook zachte en volle smaak. Met een geur van puur fruit, fijne vanille en zwarte 
bessen. Deze wijn is een mooie begeleider van antipasti en saltimbocca.

Pio Cesare  € 79,95

De Nebbiolo-druiven voor de Barolo zijn afkomstig van de mooiste hellingen 
in de streek. Deze Barolo heeft een lange houtrijping van 3 jaar, om hem 
meer complexiteit te geven en om de schoonheid van de wijn extra te 
onderstrepen. Dit levert een bijzondere, monumentale Barolo op. De kleur is 
kersenrood met een geur die kruidig, aards, truffel en laurier oplevert en een 
smaak fluweelachtig zacht, mooi uitgebalanceerd, met veel finesse en fraaie 
tannines.Prachtig bij Hertenbiefstuk, een krachtige pasta of belegen kazen.

Rosé Wijnen
Il Sangiose rose IGT 
Toscana Rosato  € 4,75   € 22,95

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.

Abril Rose   € 4,75   € 22,95

Heldere zalmroze kleur. Ruikt naar aalbessen en framboos. Smaak met 
elegante vruchtzuren, mooie ronde afdronk met een spoor van rozenblaadjes. 
Zeer toepasbaar bij salades en lichte maaltijden.

Mousserende Wijnen
 
Piccolebolle van Duca  € 5,50   € 27,95

Deze bijzondere mousserende wijn met een beperkt alcoholpercentage heeft 
een bleke stro kleur met groene flitsen. De neus is fris met veel fruit: geurige 
citrusvruchten, bessen, appel, peer acacia bloemen en gras. In de mond is 
deze wijn zeer fris. Deze wijn combineert perfect met wit vlees, vis, groente 
en verse kazen.

Armonia Franciacorta Saten  € 39,95

De Armonia Saten van wijnmaker Le Cantorie wordt uitsluitend van de 
Chardonnay druif gemaakt en onderscheidt zich daarmee van de traditionele 
mousserende wijnen uit Franciacorta. Wel wordt ook deze wijn gemaakt volgens 
de methode Classico.

Door het bijzondere vinificatie-proces, waarbij een deel van de Chardonnay wordt 
opgeslagen voor rijping in eiken vaten, ontstaat een mousserende wijn die niet te 
vergelijken is met zijn soortgenoten. Dat maakt deze wijn heel bijzonder.

Ook deze bubbels zijn ieder moment lekker om te drinken.  
Maar helemaal lekker met kleine hapjes en voorgerechtjes.

Witte Wijnen
Pecorino  € 4,95   € 24,95

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. 

Taersia  € 4,95   € 24,95

Deze witte wijn van Duca Carlo Guanini is bijzonder omdat deze gemaakt wordt 
van de rode Negroamaro druif. De Negroamaro wordt normaal gesproken voor 
rode wijn gebruikt. De druiven worden na de pluk meteen geperst zodat deze 
geen kleur kunnen afgeven. De smaak, met tonen van mineralen, is daarom 
ook moeilijk te vergelijken met andere zuidelijke witten wijnen. Een zeer 
uitzonderlijke wijn voor de liefhebber, die eens iets anders wil proeven! Een wijn 
ook die een perfecte begeleiding is van witte vis, schelp en schaaldieren.

BEKIJK MEER 

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


