OM GRAPPA
Grappa dricker man som en aperitif, upp fräschare mellan fisk och kötträtter,
smuttandes i slutet av en måltid eller avec.
För att få den bästa upplevelsen låt grappan vila några minuter i sitt glas, syre hjälper till att få
fram alla dofter vilket balanserar harmonin mellan näsa och gom. Vänta gärna med kaffe och
gärna utan mjölk.
Grappa passar framförallt till mörk choklad, ost, torkad frukt eller varför inte till vår underbara
hemmagjorda glass.

VÅRA VITA GRAPPOR.
Grappa Grand Cuvé
Druva: Teroldego, Pinot Bianco, Muller Thurgau.
Beskrivning: Välbalanserad, delikat Grappa med smak av fruktighet och blommighet.
Grappa Chardonnay di Franciacorta
Druva: Chardonnay
Fin blommighet med en komplex fruktighet, med en eftersmak av exotiska frukter och nötiga
toner.
Brunello Conti Costanti
Druva: Sangovese
Grappa Pinot Nero di Franciacorta
Druva: Pinot Nero
Fruktiga aromer och något örtartade egenskap av druvans av ursprung. Smaken är rund och
ihållande.
Grappa Chardonnay di Franciacorta
Druva: Chardonnay
Fin blommighet med en komplex fruktighet, med en eftersmak av exotiska frukter och nötiga
toner.
Grappa Amarone Bianco
Druva: Corvina, Rondinella, Molinara
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VÅRA LAGRADE GRAPPOR
Grappa di Prosecco Nonnino
Druva: Prosecco.
Mjuk och blommig med doft av vanilj och choklad. Lagrad över 18 månader i små barrique fat
Grappa Pinot Nero di Franciacorta Barricata
Druva: Pinot nero. Mjuk och fyllig bouquet, med en fruktighet och vaniljiga toner på grund av
sin 12 månaders tid på ekfat.
Grappa Amarone
Druva: Corvina, Rondinella, Molinara.
Beskrivning: Doft av röda bär, mandel och vanilj. Mjuk och fyllig aromatisk bouquet.
Grappa Morbida La Trentina
Druva: Moscato, Chardonnay, Gewürztraminer.
Aromatisk doft med inslag av citrus, torkade citrusskal, blommor och tropisk frukt och en fläkt
av halm.
Smaken är fruktig och balanserad med fina toner av torkad mango, blommor, citrus, mandel
samt en lätt fläkt av fat, peppar och halm.
Le Diciotto Lune Grappa Straveccia
Druva: Marzemino, Teroldego, Merlot, Moscato e Chardonnay
Smaken är lång, nyanserad och välbalanserad med toner av torkade mörka bär, fat, halm,
rostade nötter och en fläkt av marsipan.
Fatlagrad i 18 månader.

ACQUAVITE
Acquavite di Castagne (Acquavite från kastajner) di Franciacorta
Destillat av kastanjer ifrån Valle Camonica.
Smak Balanserad enkel fruktighet, en lång eftersmak av trevliga inslag av nötter och torkad
frukt. Tydliga toner av kastagner.
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VÅRA EXKLUSIVA GRAPPOR
Grappa Amarone Stravecchia
Druva: Corvina, molinara, rondinella.
Beskrivning: Mogen röd frukt med inslag av valnöt och vanilj. Fyllig len grappa. Lagrad 8 år på
ekfat.
Grappa Teroldego Stravecchia
Druva: Teroldego.
Beskrivning: Generös doft med inslag av honung, vanilj och mandel. Exceptionellt mjuk Grappa.
Grappa Muller Thurgau Stravecchia
Druva: Muller Thurgau.
Beskrivning: Intensiv fruktig doft med inslag av svarta vinbär, blåbär och mandel. Smak av
vanilj och frukt.
Grappa Vibrazione Vecchia Riserva
Druva:Teroldego
Beaskrivning: Aristokratisk, varm, fyllig, silkeslen, med en auktoritativ bukett, fruktig, blommig
och rostat.
Lagrad 36 månader på fat gjorda på rödek. Denna Grappan är unik.
Grappa Bisnonno (farfars far) Francesco
Druva: Moscato, Muller Thurgau, Pinot Nero
Beskrivning: Blommig doft med inslag av magnolia johannesört. Rund och mjuk Grappa.
Grappa Riserva vecchia Barrique Selezione Mauro Dolzan
Druva: 60% Pinot Nero Riserva, 40% Teroldego Riserva
Beskrivning:unikt slät, ovanligt rik arom, elegant, rund, sammetslen, varm, lång eftersmak,
sensuell, rik, underbar bouquet, fruktig, blommig, rostat och vanilj toner.
Flaskans stativ är gjord av en Trentino hantverkare från fat som används för åldringsfasen.
Grappa stravecchia selezionata dal maestro Luigi Dolzan (produzione Limitata)
Druva; Teroldego och Muller Thurgau
Smak: Len, fyllig, omsvepande charmig, sammetslen, lite garvsyra, mycket harmonisk, graciös
och känslig, exploderande på baksidan av munnen med en auktoritativ arom och en långvarig
eftersmak med inslag av vanilj, mandel, valnötter skal, bivax, kakao, alkohol och tobak.
Brunello Reserva Conti Costanti
Druva: Sangiovese
San Leonardo Stravecchia
Druva: Cabernet och Merlot
Lagrad 5år på franska barriques .
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Beskruvning: Fyllig, aromatisk och subtil elegant, en allvarligt bra anda med en unik sensorisk
profil.
Giare Gewürztraminer Marzadro
Druva: Gewürztramine
Lagrad: 36 mån
Beskrivning: Doften är typisk för druvan Gewürstraminer, blommig och fruktig. Smaken är
aromatisk och fyllig.
Giare Amarone Marzadro
Druva: Corvina, molinara, rondinella
Nyanserad doft med inslag av fat, vanilj, torkade mörka frukter, kryddor och en fläkt av
marsipan.
Smaken är lång och välbalanserad med toner av fat, kryddor, vanilj, torkadefrukter och
rostade mandlar.
Grappa Chardonnay di Franciacorta Riserva 18 mesi
Druva: Chardonnay
Tillverkad med noga utvalda chardonnay druvor från Franciacorta.
Smak: Balanserad mellan en fin rökighet och alkohol gör att det framhäver en ton av tobak
och lite vaniljig eftersmak. En klassisk grappa meditation.
Grappa Chardonnay di Franciacorta “Barricata
Druva: Chardonnay
Tillverkad med noga utvalda chardonnay druvor från Franciacorta.
Denna prestigefyllda Grappa står för de komplexa rökighet förvärvats med 12 månader på ek.
Komplex mångfald av ädla och eteriska dofter. Lång eftersmak, aromatisk, med islag av
fatlagringen.

GRAPPAPROVNING
Vi gör enkla och avancerad grappaprovningar.
Ring 08 411 84 97
eller maila på
rodolfino1972@gmail.com
Med vänlig hälsning Anna
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