Den verdensberømte fotografen Oliviero Toscani, født i Milano i 1942, kjøpte et lite toskansk
hus på slutten av 60-tallet. I de påfølgende år kjøpte han stadig opp land i området rundt
eiendommen, hvor han opprettet sitt eget toskanske paradis. Eiendommen er pr. i dag på
160 ha og ligger vakkert til med utsikt over Det tyrrenske hav. Her drives oppdrett av
Quarter-hester og Cinta Senese-griser (skinkene spekes i Parma) og homing duer.
Eiendommen har dessuten 4000 oliventrær som produserer en ypperlig Extra Virigin
olivenolje. Siden 2001, etter forslag fra den legendariske vinmakeren Angelo Gaja, har
eiendommen produsert topp Syrah-vin.
Som med alt annet Oliviero har gjort i sitt liv, er hans vingård en blanding av perfeksjon og
kontrovers - Monteromboli er en amfiteaterliknende vingård med utsikt over den toskanske
kysten, preget av den rike, jernholdige jorden som gir god vekst. I 2014 flyttet Olivieros
sønn Rocco tilbake til gården han ble født på, etter å ha fulgt i sin fars fotspor både som
fotograf og som daglig leder, for å fullt ut engasjere seg i vingården og jobber nå med
teamet sitt for å utvikle Syrah-druens potensiale som bare dette jordsmonnet kan gi.

Rosévin (75 cl)

Veil H
pris:

V nr:

Oliviero Toscani - Loli - Skarp lakserosa farge med
fine, elgante småbobler. Duft av røde bær, roseblader
og friske epler. Frisk med høy syre og lang mineralsk
ettersmak.

kr. 227,50

10301501

Oliviero Toscani - Lumeo - Dyp brilliant purpur farge.
Ren duft av nykværnet pepper, jordbær og skogbunn.
Balansert og fyldig vin med modne tanniner. Lang,
krydret ettersmak.

kr. 433,10

10301401

Oliviero Toscani - OT - Mørk blekkblå farge, utpreget
duft av eksotisk krydder, nykværnet pepper, søte røde
frukter samt urter. Rik, konsentrert og elegant med
balansert syre og modne, myke tanniner. Lang, saftig
ettersmak.

kr. 318,70

10300701

Oliviero Toscani - iToscani - Rubinrød farge med lilla
kant. Duft av mørk frukt og bær, røyk, skogbunn og
elegant søtkrydder. Middels fyldig med sjarmerende og
god syre. Flott balanse med fyrrige tanniner i
ettersmaken.

kr. 184,20

10293601

kr. 796,90

10300805

Rødvin (75 cl)

Rødvin (150 cl)
Oliviero Toscani - OT Magnum - Mørk blekkblå farge,
utpreget duft av eksotisk krydder, nykværnet pepper,
søte røde frukter samt urter. Rik, konsentrert og elegant
med balansert syre og modne, myke tanniner. Lang,
saftig ettersmak.
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