
Wijnhuis
“Onze familiecultuur is gebouwd op hard werk, integriteit, een passie voor kwaliteit en waarheid. Onze 

vrienden en partners ontvangen altijd onze grootste respect en onze toewijding in alles wat we doen.” 

Bettili Winery

Jubilum is een merk van Terre E Cantine Scaligere, een wijngenootschap van familie Bettili, gevestigd 

in Verona. Met samenwerkende wijnboeren over heel Italië en druiven van eigen wijngaard, produceren 

zij vele wijnen onder eigen label en bottelen zij alles in eigen domein. Uitdenken en integriteit staat dan 

ook hoog in het vaandel bij de familie Bettili en dat dragen ze graag uit. Generaties benaderen volgens 

traditie de wijngaarden, viticultuur en behoud van het milieu met veel respect. Verscheidene decennia 

hebben zij enkele van de beste “Tenute” (uitzonderlijke wijndomeinen) verworven voor de productie 

van wijnen van superieure kwaliteit. Aangezien de familie groeit, doet dat hun inzet voor duurzaamheid 

van het werk en het waarborgen hiervan ook sterk ontwikkelen. Vanaf de oorsprong in 1857 is dit 

wijngenootschap al familie-eigendom en door familie gerund geweest. Dat feit onderscheidt het 

wijnbedrijf, wat bijna een zeldzaamheid is, in het snelle tempo waarin de  industrie verandert.  

Wijnbeschrijving
Deze witte wijn is gemaakt van de druivenrassen Pinot Grigio en Zibibbo (is Muscat de Alexandrië). Het 

aroma is geparfumeerd en zeer aromatisch, fruitig en floraal, gevuld met citrustonen, perzik en meloen.  

De smaak heeft overrijp geel oranje fruit, is rond, iets vettig en zeer harmonieus. In de afdronk proeft u 

de nuance van toffee en vanille door de enkele maanden houtrijping. 

Wijn-Spijscombinatie
Deze witte wijn combineert schitterend met zeevruchten, pasta’s, verse kazen, wit vlees of als smaakvol 

aperitief.

Terre e Cantine Scaligere, Jubilum Pinot Grigio-Zibibbo, IGT 

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Indicazione Geografica Typica

Pinot Grigio & Zibibbo

4 maanden Frans eiken

Sicilië

10 graden

Italië

13%

1 tot 2 jaar

6 flessen


