
ACTIE 5 + 1 GRATIS

Bloemendaalseweg 261 - Overveen 
T:  023 - 5252290 
E:  info@wijnhandelvanzoolingen.nl
W:  www.wijnhandelvanzoolingen.nl
Facebook.com/wijnhandelvanzoolingen

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:30 - 18:00 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur

Colli Ripani Marche 
Sangiovese I.G.T. 2015
Heldere robijnrode kleur. Intens en fruitig 
met tonen van rode kersen en zure 
kersen. De wijn is harmonieus, prettig en 
makkelijk te drinken.

Colli Ripani Falerio D.O.C. 2015
Strogeel met groente tinten. De neus is 
complex met hints van tropisch fruit en witte 
bloemen. Goede mineraliteit en zuurgraad.

Colli Ripani Falerio Pecorino D.O.C. 
2015
Strogele kleur met groene glinstering. Intense 
geur met hints van vers (citrus) fruit en 
bloemen. Een fruitige smaak, vol, in balans, 
mooie zuurgraad en een medium lange afdronk.

Colli Ripani Rosso Piceno 
Superiore D.O.C. 2012
Robijnrode kleur met een granaatrode tint. De 
aroma’s zijn verfi jnd en complex, met tonen 
van jam, chocolade en drop. De smaak is zacht, 
fl uwelig en lang. Verfi jnde en elegante tannines.

Chunky Red Double American 
Oak Zinfandel I.G.T. Puglia 2015
Aroma van donkere bessen en tonen van 
eikenhout, munt en vanille. In de smaak cassis, 
chocolade, munt, vanille, koffi e en drop.

Zachtgele kleur. Bloemengeuren en citrustonen, 
versterkt door een mooie mineraliteit. Heel fris, 
goede structuur en goed in balans.

Le Bourgogne 
Pinot Noir A.C. Chanson 2012

Helder, robijnrood met lichte kleurintensiteit. 
Fris, rood fruit in de geur. Speels elegante 
opname. De specifi eke accenten van de pinot 
noir druif komen goed naar voren en de wijn 
heeft een prettige, fruitige afdronk. De wijn 
leent zich uitstekend om jong gedronken te 
worden.

Flesprijs  vanaf € 8,50
Doosprijs  vanaf € 42,50

Wijnhandel & Slijterij Van Zoolingen
AGENDAPUNTJE: 
1 OKTOBER STAAN DEZE WIJNEN OPEN OP ONZE 
PROEFTAFEL. KOM PROEVEN VANAF 14:00 UUR 

WAAR: BLOEMENDAALSEWEG 261 OVERVEEN

Het wijnhuis Colli Ripani is landelijk verscholen in het glooiende 
landschap van de Marche, één van de meest authentieke regio’s van Italië.

Le Bourgogne Chardonnay 
A.C. Chanson 2014

chocolade, munt, vanille, koffi e en drop.

Le Bourgogne Chardonnay 


