Marchesi di Barolo historiske kjellere ligger i byen Barolo med utsikt over slottet til Marquis
Falletti.
Dette er en vakker kjærlighets historie som begynte for mer enn 200 år siden. Historien om
en vinkjeller, i hjertet av Langhe-området som var beskyttet av myke åser og de europeiske
alper som beskyttelse for sterkt uvær. Her ble en vin født. Denne vinen, som den italienske
tradisjonen tilsier, ble kalt Barolo som byen, hvor det ble produsert for første gang. Ingen på
den tiden kunne forestille seg at det var bestemt at en dag ville den være konge: Kongen av
viner.Historien begynner i Paris 1807, da Marquis av Barolo, Carlo Tancredi Falletti gifter
seg med Juliette Colbert de Maulévrier, en fransk adelskvinne og oldebarn av Solkongen`s
velkjente finansminister. Juliette så det store potensialet; vin laget i Barolo. Etter en
fullstendig gjæring og etter lang modning på fat, ville den kraftige druen Nebbiolo være i
stand til å avsløre alle de kvaliteter som er typiske for jordmonn og druesorten selv.
Nebbiolo druen er kraftig druesort og egner seg spesielt godt til lagring for å uttrykke alle
sine egenskaper til dette ekstraordinære jordmonnet.
I 1864, når Juliette døde, markerte det slutten på den prestisjetunge Falletti dynastiet. For å
hevde Marquise minne og arbeid, ble Opera Pia Barolo grunnlagt i det vakre Palazzo Barolo
i Torino.
Denne historien var ment å krysse veien med historien til en annen familie i Barolo: Abbona
familien hadde sine egne vinkjellere siden av Castle of Marquis Falletti. Faktisk, på omtrent
samme tid ble Pietro Abbona ble født.

Rødvin (37 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Marchesi di Barolo Ruvei Barbera d'Alba - Mørk
rubinrød farge. Frisk og intens aroma med klar duft av
bær og krydder. Delikate og godt integrerte eiketoner,
med hint av vanilje og hasselnøtt. Saftig anslag med fin
bitterhet. Smak av innbydende røde bær med kirsebær i
finishen. Varm og robust, med god harmoni og fylde.
Lang finish.

kr. 99,80

4017902

1665207

Marchesi di Barolo Langhe Rosso - Rubinrød farge.
Innbydende duft av skogsbær og solbær. Kompleks
smak med hint av bringebær, kirsebær og sjokolade.

kr. 155,40

7928701

Marchesi di Barolo Barbaresco Tradizione -

kr. 251,50

5013901

5534128

Peiragal Barbera d'Alba - Rubinrød farge med helning
mot purpur. Frisk ren duft av solbær, røde bær, ristede
hasselnøtter og vanilje. Aromabildet preges av rips,
skogsbær og fat. Bra syre, konsentrasjon og lengde.
Vinen er drikkeklar, men kan lagres.

kr. 227,20

5937501

2450740

Marchesi di Barolo Barbera Monferrato - Mørk
rubinrød farge. Frisk og intens duft med rene toner av
solbær bjørnebær og syrlige kirsebær. Hint av vanilje og
toast. I munnen er den varm og robust. Fyldig,
behagelig og balansert.

kr. 154,30

4067901

2338689

Rødvin (75 cl)

Vectura
nr:

forts. Marchesi di Barolo

Rødvin (75 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Cannubi Barolo - Mursteinsrød farge. Intens, ren
aroma av vanilje, lakris, krydder og toast. Krydder og
treverk er deilig integrert i vinen. Fyldig og elegant vin.
Konsentrert, og nydelig Barolo med faste tanniner og
stor lengde. Kan lagres 10-15 år

kr. 486,20

4124601

2341758

Marchesi di Barolo Ruvei Barbera d'Alba - Frisk
aroma med duft av bær og krydder. Integrerte eiketoner,
med hint av vanilje og hasselnøtt. Smak av røde bær
med kirsebær i finishen. God fylde.

kr. 162,70

4017901

Marchesi di Barolo Ruvei Barbera d'Alba - Frisk
aroma med duft av bær og krydder. Integrerte eiketoner,
med hint av vanilje og hasselnøtt. Smak av røde bær
med kirsebær i finishen. God fylde.

kr. 162,70

4017901

Barolo Coste di Rose - Rubinrød farge, med hellning
mot mursteinsrød. Intens, ren duft av roser, lakris,
krydder og aromatiske urter. Animalsk, komplekst
aromabilde, sunn moden frukt, lang og konsentrert.
Dette er en elegant og kraftig vin.

kr. 330,00

5937601

2450690

Marchesi di Barolo Barolo Tradizione - Rubinrød
farge med lett mursteinsrød kant. Intens og ren duft av
krydder, vanilje, ristede hasselnøtter, lakris, kakao og
villroser. En elegant full-bodied vin med samme toner i
munnen som på nesen.

kr. 304,70

4167401

2342814

Marchesi di Barolo Ruvei Barbera d'Alba - Frisk
aroma med duft av bær og krydder. Integrerte eiketoner,
med hint av vanilje og hasselnøtt. Smak av røde bær
med kirsebær i finishen. God fylde.

kr. 162,70

4017901

Dolcetto d'Alba Bossèt (fd. Bochetti) - Intens
rubinrød farge med snev av lilla i kjernen. Frisk og
meget fruktig duft av kirsebær og jordbær. I munnen er
den tørr, med god balanse grunnet moderat
syrestruktur. Fløyelsmyk med en typisk lett bitter
ettersmak.

kr. 184,30

5937401

Marchesi di Barolo Barbera Monferrato - Mørk
rubinrød farge. Frisk og intens duft med rene toner av
solbær bjørnebær og syrlige kirsebær. Hint av vanilje og
toast. I munnen er den varm og robust. Fyldig,
behagelig og balansert.

kr. 154,30

4067901

Marchesi di Barolo Ruvei Barbera d'Alba - Frisk
aroma med duft av bær og krydder. Integrerte eiketoner,
med hint av vanilje og hasselnøtt. Smak av røde bær
med kirsebær i finishen. God fylde.

kr. 162,70

4017901

Marchesi di Barolo Ruvei Barbera d'Alba - Frisk
aroma med duft av bær og krydder. Integrerte eiketoner,
med hint av vanilje og hasselnøtt. Smak av røde bær
med kirsebær i finishen. God fylde.

kr. 162,70

4017901

2338689

Vectura
nr:

forts. Marchesi di Barolo

Rødvin (150 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Marchesi de Barolo Ruvei Barbera d'Alba magnum Mørk rubin rød farge. Frisk og intens aroma med klar
duft av bær og krydder. Delikate og godt integrerte eike
toner, med hint av vanilje og hasselnøtt. Saftig anslag
med fin bitterhet. Smak av innbydende røde bær med
kirsebær i finishen. Varm og robust, med god harmoni
og fylde. Lang finish.

kr. 377,00

4017905

2053908

Cannubi Barolo - Mursteinsrød farge. Intens, ren
aroma av vanilje, lakris, krydder og toast. Krydder og
treverk er deilig integrert i vinen. Fyldig og elegant vin.
Konsentrert, og nydelig Barolo med faste tanniner og
stor lengde.

kr. 862,30

4124605

2342848

Marchesi di Barolo Piemonte Barbera BiB - Mørk
rubinrød farge. Frisk og intens duft med rene toner av
solbær bjørnebær og syrlige kirsebær. Hint av vanilje og
toast. Fyldig, behagelig og balansert. Lite sukker!

kr. 434,70

1178606

Marchesi di Barolo Piemonte Barbera BiB - Mørk
rubinrød farge. Frisk og intens duft med rene toner av
solbær bjørnebær og syrlige kirsebær. Hint av vanilje og
toast. Fyldig, behagelig og balansert. Lite sukker!

kr. 434,70

1178606

Marchesi di Barolo Piemonte Barbera BiB - Mørk
rubinrød farge. Frisk og intens duft med rene toner av
solbær bjørnebær og syrlige kirsebær. Hint av vanilje og
toast. Fyldig, behagelig og balansert. Lite sukker!

kr. 434,70

1178606

Leveres i tre eske.Finnes også på 75 cl Varenr:4124601
kr:499,90

Rødvin (300 cl)
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