Ricasoli familien har hatt en betydelig posisjon i Italia siden keiser Karl den Store på
800-tallet. Ricasoli familiens historie har vært knyttet til vin siden 1141. Familien Ricasoli
beskyttet og holdt til i og Brolio slott. De bidro også til å beskytte Firenze i de mange
kampene mot Siena før Italia ble forent. Familien innså etter hvert potensiale som lå i
territoriet i Brolio og var blant de første til å investere og utvikle jordbruk og vingård. De
eksporterte vin til blant annet Amsterdam og England så tidlig som begynnelsen av
1600-tallet. Ved begynnelsen av 1900-tallet var vinene fra Brolio godt kjent og verdsatt,
forespurt og eksportert over hele verden: fra Kina til Saudi-Arabia, fra Sør-Afrika til
Guatemala, fra Costa Rica til engangs-britiske kolonier i Afrika.
Det var Baron Bettino Ricasoli som i 1872 kom fram til den spesielle formelen for Chianti vin
som i dag er kjent som Chianti Classico. Francesco Ricasoli, nåværende eier og president i
selskapet, har generert nye ideer og konsepter for å gjøre vinmarkene bærekraftige. Den
pågående studien av jordtyper og det kloner av Brolio Sangiovese er blant hans største
lidenskaper, og han har totalrenovert vinmarkene og kartlagt dem fullstendig. De nye vinene
er derfor uttrykk for forskning som er utført med den samme vitenskapelige nøyaktighet
som hans berømte stamfar som står bak formelen for Chianti Classico.

Dessertvin (50 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Vectura
nr:

Ricasoli Granello Vino Passito 50 cl - Strågul, med
gylne toner.
På nesen har vinen hint av honning, tørket frukt og
akasie blomster. Smaken er søt med god motstand og
er velbalansert med hint av lakris og søte mandler som
avslutning.

kr. 222,70

5389502

4563219

158088

kr. 196,10

4473601

1159805

158089

kr. 101,60

69902

1050434

Ricasoli Bolgheri Rosso 75 cl -

kr. 245,20

12403101

4175402

Ricasoli Colledilà Chianti Classico Gran Selezione Rubinrød farge. Kompleks duft av røde og mørke bær
med florale og krydrete toner. I munnen er den litt tørr
men fyldig med fast struktur. Konsentrert fruktighet.
Saftig anslag, ung bær-preget frukt smak med hint av
krydder.

kr. 436,30

7605301

Hvitvin (75 cl)
Ricasoli Torricella - Strågul farge. På nesen viser den
sterke aromaer av sitrus med innslag av vanilje. I
munnen er vinen rund, fløyelsaktig med god
konsentrasjon av sitruspreget frukt og delikat eikepreg.
Frisk og langvarig.
Kompleks vin med tydelig personlighet og mineralske
notater.
Rødvin (37 cl)
Ricasoli Brolio Chianti Classico halvflaske Rødvin (75 cl)

forts. Barone Ricasoli

Rødvin (75 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Vectura
nr:

Ricasoli Brolio Chianti Classico - Mørk rubinrød
farge. Frisk og intens duft av små røde bær, vanilje og
lakris. I munnen har vinen god kompleksitet med
fløyelsmyke toner av krydder og lakris samt utpreget
mineralitet i ettersmaken, typisk for området. Dette er en
tiltalende vin med god konsentrasjon og lang finish.

kr. 187,60

69901

393694

154407

Barone Ricasoli Chianti - Dyp rød farge. Aroma med
av røde bær og litt mørke bær, innslag av grønne urter
og krydder. Smakspreg av røde bær og urter, fast og litt
tørr ettersmak.

kr. 146,30

1556901

1737295

122334

Ricasoli Brolio Chianti Classico Riserva - Dyp
rubinrød farge, aroma av modne røde frukter, urter,
mineraler og delikat innslag av fat. Fyldig, fruktig og
saftig med balansert syre og lang ettersmak.

kr. 225,50

12403201

4020491

Ricasoli Castello di Brolio Chianti Classico Gran
Selezione -

kr. 354,90

5388701

Ricasoli Rocca Guiccarda Chianti Classico Riserva Dyp rubinrød farge. Frisk og intens duft av røde bær og
fioler. I munnen har vinen god kompleksitet med myke
toner av krydder og vanilje samt velbalanserte tanniner
og syre. Vinen er konsentrert og kompleks med et
elegant uttrykk, typisk for Chianti Classico Riserva.

kr. 205,40

4509001

217810

Ricasoli Feudo Antico Trappola - Intens rubin rød
farge. Intens duft av modne rød bær med hint av vanilje
samt ett snev av urter og lær. Fruktig inngang med røde
bær. Balanserte tanniner med en kompleks og lang
avslutning.

kr. 148,00

13903501

5961339

Ricasoli Casalferro Merlot - Rubinrød farge. Duft av
røde og mørke bær, med innslag av krydder.I munnen
er den tørr med rik og ung bærfrukt smak. Fin struktur
og balansert syre. Lang og kompleks,

kr. 389,50

5389601

4563201

Ricasoli Castello di Brolio Chianti Classico magnum
- Intens rubin rød farge. Bouqueten, umiskjennelig, men
elegant, uttrykker kompleksiteten av blomsteraktige
aromaer og moden rød frukt, lakris, vanilje og sjokolade.
Smaken er rik og fyldig med myke tanniner. Etter
smaken er meget lang med ett autentisk uttrykk for
jordmonnet i ?Brolio?.

kr. 922,20

4573205

764126

Ricasoli Brolio Chianti Classico magnum -

kr. 421,70

69905

1753367

kr. 431,80

4526806

1292473

Rødvin (150 cl)

Rødvin (300 cl)
Barone Ricasoli Formulae Toscana BiB - Mørk
rubinrød farge. Frisk og intens duft med rene toner av
røde bær samt hint av urter. I munnen har vinen god
fylde med hint av krydder og vanilje, med ett friskt preg
av bær. Behagelig og balansert. Dette er en tiltalende
vin med god konsentrasjon og lang finish.
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