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Inmiddels een begrip in Almere en omstreken

voor bourgondiërs en wijnliefhebbers
Wij zijn alweer ruim 2 jaar gevestigd op de
Binderij 5 in Almere Literatuurwijk: de leukste
wijnwinkel van Almere en omstreken! Ons mooie
wijnassortiment breidt zich steeds verder uit met
ook steeds meer unieke eigen importen.
Naast de bijzondere wijnen voor speciale momenten bent u bij
ons ook op de juiste plek voor betaalbare wijnen voor de doordeweekse genietmomenten of fantastische wijnen voor een
feestje, waarbij het budget wat lager ligt. Wij bieden namelijk
al heerlijke wijnen vanaf € 4,95! Kom gerust eens langs en kijk
even rond of laat je adviseren...
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Eigen import: Fattoria Ormanni
Ormanni maakt al sinds 1818 authentieke wijnen in de Chianti!
Fattoria Ormanni is gelegen op de route Poggibonsi en Castellina, onderdeel van de beroemde “Chianti route” in Toscane.
Sinds 1200 was het landgoed eigendom van de Florentijnse
familie Ormanni. In 1818 nam Vincenzo (1780-1854), de zoon
van Angelo Brini uit Carmignano, het landgoed Ormanni
in bezit. Er werden toen naast wijnen ook olijfolie, graan en
hout geproduceerd. Vanaf 1924, toen de Boerencoöperatie
voor de verdediging van de typische “Chianti wijn”, het symbool van de zwarte haan introduceerde, werd het landgoed
beheerd door Vincenzo Brini, de vader van de huidige eigenaar Paolo Brini. Vanaf het begin van de jaren 60 werd het
landgoed gemoderniseerd en veranderd naar gespecialiseerde wijngaarden en olijfboomgaarden. Momenteel bestaat
het totale landgoed uit ca. 38 hectare Chianti Classico wijngaarden, 26 hectare Chianti wijngaarden en ca. 34 hectare
olijfboomgaarden.

eerste fermentatie vind plaats in stalen cuves waarna de nieuwe wijn wordt opgeslagen in betonnen cuves. Hierna wordt
deze overgebracht in de eikenhouten vaten voor verdere rij–
ping. Onder de tuin bevind zich het oudste deel van de kelder
(ca. 1700). Wijnveroudering vindt plaats in houten vaten en
barriques in dit deel van de kelder.
De wijnen van Ormanni zijn
echt prachtige, klassieke wijnen die we u met trots aanbieden!

De wijnkelder bestaat uit 4 verschillende ruimtes waarin verschillende fasen van de wijnproductie plaatsvinden: Stalen
cuves, betonnen cuves, eikenhouten vaten en barriques. De

Tijdens ons bezoek aan Ormanni.

De zorgvuldige, handmatige oogst.

€ 1495
€ 1150

Eigen import uit Portugal: Horta Osório
H.O. maakt geweldige kwaliteitswijnen in de Douro
De Douro in Portugal is de oudste afgebakende en gereguleerde
regio ter wereld! In 1942 starte de huidige eigenaar, José António Horta Osório. José is een man met grote kennis en passie
voor wijn. In 2008 besloot hij een flinke investering te doen en
begon een grondige herbebouwing van de wijngaard, waarbij
deze ook flink werd uitgebreid door aankopen van naburig gelegen grond waardoor de wijngaarden nu ca. 40 Hectare groot
zijn. Vanaf toen werden de wijnen verspreid onder de nieuwe
naam, Horta Osório Wines.
De kwaliteit van de geproduceerde wijnen in
2010 was zo hoog dat dit een stimulans gaf om
door te gaan op de ingeslagen weg en nieuwe
wijnen, zoals Achado, toe te voegen aan de
nieuwe lijn. In 2012 bouwde José een splinternieuw wijnhuis die opvalt door de bijzondere architectuur en design. Het ontwerp
bestaat uit lokale materialen, waaronder
schalie, en is strategisch gelegen op de
top van de berg, waar men het prachtige
uitzicht op het Serra do Marão Valley in het
westen en de Corgo-rivier in het oosten kunt
genieten. Ook alle RVS cuves en wijnbouw
apparatuur zijn volledig vernieuwd.

Alle wijnen van Horta Osório worden uitsluitend gemaakt van
druiven van de eigen wijngaarden, waar behalve de oude wijnstokken, nieuwe wijnstokken werden geplant met de beste
traditionele druivenrassen van de Douro. Het gehele oogstproces wordt handmatig uitgevoerd waardoor zorgvuldige selectie
mogelijk is. De druiven worden vervoerd van de wijnstok naar
de wijnmakerij in kleine 20 kg. kistjes om ervoor te zorgen dat
de druiven in perfecte staat zijn wanneer ze bij de wijnmakerij
aankomen.
In 2016 zijn wij nog zelf langs geweest bij dit wijnhuis en we verbaasden ons over de professionele en passionele manier van
werken! Ook de wijngaarden lagen er zo mooi en goed onderhouden bij dat we erg onder de indruk waren. Proef en laat
je overtuigen van de door ons exclusief geïmporteerde wijnen.

€ 1195

v.a.
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Prosecco
De zetel van La Marca is in Oderzo, de oude Romeinse stad
“Opitergium”, een stad rijk aan monumenten, kerken
en kloosters, omringd door wijngaarden en ambachtelijke bedrijfjes. La Marca werkt nog volgens oude tradities
waarbij de moderne technieken natuurlijk niet worden geschuwd. Hun Prosecco’s behoren tot de wereldtop! Proef het
zelf maar, dan begrijp je waarom.

We hebben groot ingekocht waardoor we deze
populaire en super lekkere prosecco kunnen
aanbieden voor een vaste lage prijs!

Supériore

NIEUWée’s
uv

Prosecco C

La Marca
Prosecco Superiore DOCG
Conegliano-Valdobbiadene
Magnifiek! 90 punten WineSpectator

Voorheen € 15,95

€ 1395

Kwaliteitswijnen uit Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Argentinië, Chili en Australië.
Ook waanzinnig lekkere olijfolie, tapenade, Iberische droge worstjes en nog veel meer!

Online bestellen kan via www.wijndistrict.nl - Gratis levering in Almere!
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