
Wijnhuis
Een prachtige omgeving te midden van de glooiende heuvels van Asolo en Conegliano aan de voet van 

Trevisio pre-Alpen, het thuis van Cantina Produttori di Valdobbiadene, in het kort Val d’Oca. Het wijnhuis 

is opgericht in 1952 en het consortium bestaat momenteel uit 576 telers en 714 hectare wijngaarden. Zo 

zijn zij een van de grotere wijnbedrijven van Italië die met zorg en kwaliteit produceren, zowel op lokaal 

als internationaal niveau. Voor vele jaren staat Val d’Oca in voor het produceren van wijnproducten van 

hoogwaardige kwaliteit en gelijkwaardige inzet van specialisten gedurende het proces van druiventeelt 

tot het bottelen van de mousserende wijn. Met de uiterste zorg en aandacht voor druif, het terroir en 

wijnproces wordt er hard gewerkt om zo de mooiste weerspiegeling van de regio in een fles wijn samen 

te vatten.

Prosecco is een druivenras en de naam voor mousserende wijn die alleen uit het daarvoor geselecteerde 

Italiaanse wijngebied zo genoemd mag worden. De Prosecco van Val d’Oca is de ultieme Italiaanse 

terras- en aperitiefwijn. Zacht bruisend, bloemig van geur, fris en een tikje zoet van smaak. De perfecte 

verbeelding van la dolce vita.   

Wijnbeschrijving
Deze sprankelende Punto Rosa Prosecco is een Rosé Spumante, wat betekend dat de bubbel op 

natuurlijke wijze ontstaat na een 2e gisting. Het levert een prachtig recht kralensnoer van sprankelende 

bubbeltjes naar de oppervlakte toe. Het karakter van deze mousserende wijn word gekenmerkt door 

aroma’s van rode bessen, kersen en brioche door rijping op eigen gist. Evenals de geur is het smaakpalet 

evenwichtig en geeft balans tussen fris zuur en ronde tonen van rijp roodfruit en lichte aardse tonen van 

de Pinot Noir. Een mooie, stevige mousse en verkwikkende afdronk.  

Wijn-Spijscombinatie
Deze Italiaanse bubbel is heerlijk bij  traditionele risotto’s, anti-pasti of schelpdieren en zalm of als 

verfrissend aperitief.
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