“De beste grappa van Italië!”
De oorsprong van Distilleria Marzadro gaat terug naar 1949 in Brancolino di Nogaredo,
in het hart van Vallagarina in Trentino. Attilio Marzadro is de hoofdpersoon van dit verhaal,
samen met zijn zus Sabina. Attilio Marzadro is opgegroeid in de bergen, en wilde deze
kostbare erfenis, die niet alleen uit intuïtie bestaat, maar ook uit enthousiasme, passie,
wijsheid, ervaring en diepe liefde voor zijn land en cultuur, doorgeven aan zijn kinderen.
De familie Marzadro, nu uitgebreid tot drie generaties, hield zijn traditionele werkwijze
in tact door veel inzet en professionaliteit, terwijl ze constant op zoek zijn naar innovaties.
Achter dit romantische aspect van het herstellen en onderhouden van tradities, is Marzadro
in feite een dynamisch bedrijf, voortdurend up to date en in ontwikkeling wat betreft

Een land, een grappa.
Een grappa met zijn wortels stevig in het gebied waar ze het beste
tot zijn recht komen: de typische wijngaarden van de regio, de
veranderende temperaturen, de daaruit voortvloeiende geuren,
de ervaringen van de afgelopen eeuwen.
La Trentina Traditionale 0,5 liter
Intense neus, met frisse sensaties, op het palet droog, vol van
karakter, typisch voor zijn vaderland.

La Trentina Morbida 0,5 liter
In de neus zacht en delicaat. Intense smaak die aanhoudt, met
aromatische hints.

Le Diciotto Lune 0,5 liter
Dit is een hoge kwaliteit Grappa, vervaardigd van de
allerbeste droesem uit Trentino. De Trentino droesem
worden samen gedistilleerd en rijpen in 4 verschillende
soorten en maten barriques: acacia, bessen, kersen en eiken.
Met de naam 'Le Diciotto Lune’ (18 manen) wordt bedoeld
dat de grappa in deze waardevolle houten vaten blijft
gedurende 18 maanden. Na deze periode begint de
productie van de Le Diciotto Lune blend. Zacht, rond en
mild, deze grappa is verschillende keren bekroond met
gouden medailles. Veroudering volgt het ritme van de natuur.
Langzaam, door de tijd, ontwikkelen het hout en Grappa zich
naar volledige harmonie, terwijl de uiteindelijke blend wordt
uitgedrukt in de etherische parfum en de ronde smaak, met
een hint van vanille.

Marzadro 43 0,7 liter
De kunst van grappa distilleerders: traditie en passie uit Trentino.
Een typische grappa van Trentino. Heerlijk als digestief na de

maar sensationeel mild. Vijf druivensoorten (Teroldego,
Marzemino, Merlot, Muscat en Chardonnay) worden afzonderlijk
gedistilleerd en gerijpt in 5 verschillende stalen tanks voor
12 maanden. Marzadro 43 is goed is balans en zeer gul,
uitstekende sterke, ruime en aanhoudende aroma’s. Heerlijk
zowel gekoeld als bij kamertemperatuur. Een prachtig
product dat zich aanpast aan de smaak van degenen die het
drinken.

Giare
Harmonie van smaken
Hier hebben we het over 3 verschillende grappa’s die 36 maanden gerijpt hebben in
Gewürztraminer, Chardonnay drie verschillende smaaksensaties. Intensief milde
neus en palet. Een interessant alternatief voor de traditionele Italiaanse after-dinner
"digestief” en een aanrader voor liefhebbers van bijvoorbeeld Malt Whisky.
Chardonnay 0,7 liter
Fijne, elegante neus, glad en droge smaak. Art. 19742
Amarone 0,7 liter
Rijke en intense smaak die zorgt voor een zijdezachte, langdurige
en aangename sensatie. Art. 19740
Gewürztraminer 0,7 liter
Intense aromatische neus, harmonieuze en langdurige smaak. Art. 19741

Grappa Actie!
1 Tasting Kit ‘Le Mignon’,
1 Tasting Kit ‘Le Giare’ én
1 Houten cadeaukist met 3 x 0,20 cl Giare

