
Wijnhuis
De voormalige Restaurant eigenaar Remigio Medici verkocht zijn ‘osteria’ in Reggio Emilia om zo 

voldoende kapitaal te verzamelen voor een stuk land en het bouwen van zijn nieuwe droom: een 

wijnmakerij. Dit deed de 48 jarige vader op het moment dat zijn zonen oud genoeg waren om mee 

te kunnen werken aan het realiseren van een familie Wijnhuis. Zo is  “Ca ‘ De’ Medici” opgericht in het 

jaar  1911.  In die tijd was het verkopen van wijn exclusief in bulk de gang van zaken.  Weliswaar een 

grote gok, maar Remigio begon met het produceren en verkopen van gebottelde Lambrusco naast 

stille bulk wijnen. De Lambrusco gaf als voordeel dat het tegen hogere prijzen verkocht kon worden. 

Aanvankelijk kwam daar een hoop tegenstand op van buitenaf,  was zijn wijnmakerij nog te kleinschalig,  

een strijd omdat het product niet in de gewoonte van de afnemer paste en de productiekosten waren 

torenhoog. Helaas heeft Remigio Medici het uiteindelijke succes niet mee mogen maken omdat hij 

plotseling overleed na vier jaar. De oudste zoon Regolo, toen 21 jaar oud,  nam de leiding over en bracht 

het wijnhuis naar de toekomst. Tot aan de Tweede Wereldoorlog in 1945 lag de focus op bulk productie 

van wijn en werd enkel verkocht in de lokale markt van Emilia-Romagna en omliggende provincies. Na 

de oorlog kwam het echte omslagpunt en bracht het Ca’De’Medici’ zijn  doorslaand succes. Er kwamen 

veranderingen in de nationale handel, de productie onderging technische verbeteringen en kwamen 

er drastische veranderingen in de eet- en drinkgewoontes van mensen. Het wijngoed werd een enorm 

succes en groeide snel in samenwerking met zijn broer Ermete, daardoor was het nodig om een nieuwe 

wijnmakerij te bouwen in de nabijgelegen Villa Cade’ waar Regolo de leiding nam. Hand in hand met 

deze uitbreiding kwam ook de uitbreiding van de Lambrusco wijnserie, van een goede basis lijn  tot aan 

de hoogst haalbare kwaliteit in de regio. In de jaren ‘ 70 en 4 generaties verder, besloot Renzo (kleinzoon 

van Remigio)  vanwege het concurrentievermogen en de daling van de Italiaanse markt om te beginnen 

met de verkoop van wijn in buitenlandse markten. 

Wijnbeschrijving
‘Piazza San Prospero’ letterlijk vertaald ‘Ons Land’ is een van de beste Lambrusco’s van het wijnhuis. 

De kleur is donker robijnrood met paarse reflectie, de geur doet denken aan frambozen en viooltjes. De 

smaak is zacht fruitig, iets scherp op de tong, maar bovenal fris en bruisend. 

Wijn-Spijscombinatie
Gemaakt om al uw feestelijke momenten mee te vieren. Maar ook te combineren met de Italiaanse 

Ca’De’Medici, Piazza San Prospero, Reggiano Lambrusco DOC

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

D.O.C.

Lambrusco Montericco, Ancellotta & 
Lambrusco Salamino

-

Emilia-Romagna

8 graden

Italië

11%

1 tot 2 jaar

6 flessen


