Martoccia di Brunelli

MARTOCCIA DI
BRUNELLI
Toscane, Italië
Mauro Brunelli en Anna Savini, de eigenaren van de Brunelli Estate,
komen beiden uit boerenfamilies van Montalcino. In 1964
verhuisde het gezin naar ‘Brunelli Martoccia’; een kleine boerderij
van ongeveer 3 hectare. In 1998 kochten zij, samen met hun zoon
Luca, meer land waar ze wijnstokken plantten. Momenteel beslaat
de Brunelli Estate 20 hectare grond, waarvan 6 geregistreerd als
Brunello di Montalcino DOCG. De wijngaarden strekken zich uit
over de zuidwest kant van Montalcino, tussen de heuvels van Siena
aan de Noordzijde en Monte Amiata in het zuiden, op een hoogte
van ongeveer 250 meter. Van hieruit worden zij de hele dag
blootgesteld aan de zon en eveneens beschermd tegen de koude,
noordelijke winden. De Sangiovese druiven verwerven zo een
maximale expressie van geur en rijping. Met behulp van
teelttechnieken houdt men de opbrengst laag: een eﬀectieve
keuze om een grote wijn te verkrijgen. Tijdens een reis naar
Amsterdam is Luca Brunelli gefascineerd geraakt door de elegantie
en de kleuren in de portretserie Vrouw van de Nederlandse schilder
Kees van Dongen en wilde dit (in een uitgewerkte versie) laten
terugkomen in de etiketten op de ﬂes. Elk portret is zorgvuldig bij
de betreﬀende wijn gekozen, zoals de jonge vrouw die een danst
op de melodie van de viool van haar bewonderaar bij de Rosso di
Moncalcino en de sterke, karaktervolle en sensuele vrouw bij de
Brunello di Montalcino.
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Assortiment wijnen van Martoccia di Brunelli

MARTOCCIA DI BRUNELLI, BRUNELLO DI
MONTALCINO
In de geur tonen van tabak, leder, zwart
fruit en gedroogde pruimen. Heeft
zuurstof nodig om helemaal los te
komen. Ronde, volle inzet met de smaak
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van bosvruchten en kruiden. Zeer
complex en perfect in balans, verﬁjnd
toch robuust met een lange afd...

MARTOCCIA DI BRUNELLI, BRUNELLO DI
MONTALCINO, MAGNUM
In de geur tonen van tabak, leder, zwart
fruit en gedroogde pruimen. Heeft
zuurstof nodig om helemaal los te
komen. Ronde, volle inzet met de smaak
van bosvruchten en kruiden. Zeer
complex en perfect in balans, verﬁjnd
toch robuust met een lange afd...
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MARTOCCIA DI BRUNELLI, BRUNELLO DI
MONTALCINO “RISERVA”
Intens robijnrode kleur met zeer
complexe aroma's van kersen,
frambozen, zoethout en balsamico
tonen. Full-bodied met gebalanceerde
tannines en levendige zuren met een
lange afdronk van rijp fruit en kruiden....

MARTOCCIA DI BRUNELLI, CHIANTI
Mooie intense geur met rode bessen en
een subtiele toon van viooltjes. De
smaak is vol maar zacht, vol met rood
fruit, licht kruidig en kwieke zuren....

MARTOCCIA DI BRUNELLI, POGGIO
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APRICALE, ROSSO TOSCANA
In de geur kers, specerijen, jeneverbes
en een mooie houttoon. Fluweelzachte
inzet, jeugdige zuren, zachte/rijpe
tannines en elegant gebruik van hout.
Veel diepgang en souplesse. Mooie,
zachte en lange afdronk....

MARTOCCIA DI BRUNELLI, ROSSO DI
MONTALCINO
In de geur kers, specerijen, jeneverbes
en een mooie houttoon. Complexe wijn
met een ﬂuweelzachte inzet, jeugdige
zuren, zachte/rijpe tannines en elegant
gebruik van hout. Veel diepgang en
souplesse met een mooie, zachte en
lange afdronk....
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