Villa Vignamaggio ligger i en stor elegangt hage med lang historie, i hjertet av Chianti.
Hoveddelen av huset dateres tilbake til 14 århundre. Monna Lisa, datter av Anton Marie
Gherardini ble født i dette huset i 1479.Historien sier også at det var her Leonardo da Vinci
møtte Monna Lisa for første gang.
Gherardini familien var en nobel familie i Toscana. Vignamaggi var i Gherardini familiens eie
helt frem til 16 hundretallet.
Siden 1988 er det Giovanni Nunziante som er eier, og har over de senere år påkostet en
fantastisk opppussing og rennovering.
Neste gang du ser på bildet av MONNA LISA ikke fokuser på det skjeve smilet hennes, men
heller på det flotte landskapet i bakgrunnen. Her er det bølgende åser, vinmarker, slott og
ikke minst cypresser. Dette er omtrent den samme utsikten som er fra terrassen på huset.
Utsikten er til 400 acre vimark i Chianti, midt i Toscana.Leonardo vokste opp rett ved siden
av.
Nå lager Vignamaggio klassiske Chianti viner av ypperste klasseNeste gang du ser på bildet
av MONNA LISA ikke fokuser på det skjeve smilet hennes, men heller på det flotte
landskapet i bakgrunnen. Her er det bølgende åser, vinmarker, slott og ikke minst
cypresser. Dette er omtrent den samme utsikten som er fra terrassen på huset. Utsikten er
til 400 acre vimark i Chianti midt i Toscana.Leonardo vokste opp rett ved siden av.
Nå lager Vignamaggio klassiske Chianti viner av ypperste klasse.
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Cabernet Franc de Vinamaggio -
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Vignamaggio Gherardino Riserva - Mørk dyp rød
farge. Fruktig nese med syrlig kirsebær, bjørnebær,
moreller, tobakk og krydder. Smak som følger nesen,
men også skogsbær, integrerte tanniner og litt lakris i
finishen.

kr. 226,10

10362901

5167044

Best Cellars AS, Karenslyst AllÃ¨ 10, 0278 Oslo, tlf: 24 11 17 00 www.bestcellars.no

Vectura
nr:

