
 

Pizza walking dinner  

and degustation                         
Italiaanse avond met wijn en pizza 

Viva Vino en 4 Italiaanse wijnbouwers nodigen u uit op een wijnproefavond 

met doorlopend lekkere pizza’s aan de superprijs van 20€ per persoon. Deze 

wordt u terugbetaald bij aankoop van minimum 24 flessen wijn per persoon. 

 

Zaterdag 28 maart 

van 19u30 tot middernacht 

In de Verzusteringslaan 20 

9100 Sint - Niklaas  



De wijnbouwers 
 

 

Massimo Casagrande 

 

Massimo … werkt als oenoloog bij het befaamde Rocca di Frassinello en besloot enkele jaren 

geleden Val del Bosco op te richten. Hij maakt 3 wijnen in Bolgheri-gebied (Toscanië) dicht 

bij de Middellandse Zee, daar waar de wereldbefaamde Sassiscaia gemaakt wordt. 

Zijn Rosato, Vino Bianco en Rosso zijn pareltjes van oenologische kunst. 

 

LE FALENE ROSATO       

  BIANCO       

           ROSSO         

 

Marc Pfitscher 
 

Marc Pfitscher is de salesmanager van het Zuid-Tiroolse wijnhuis Girlan. 

Girlan groeide uit tot een stabiel en betrouwbaar bedrijf dat uitmuntende witte wijnen 

maakt in het noorden van Italië nabij de Alto Adige rivier. 

Wie in de Weinstrasse nabij Bolzano en Merano vertoeft bezoekt best eens de mooie 

kellerei met zijn bijhorende wijnbar. 
 

GIRLAN 448 SLM        

 PINOT GRIGIO       

 PINOT BIANCO PLATTENRIEGL     

 SAUVIGNON BLANC FLORA     

 CHARDONNAY FLORA      

 LAURIN LAGREIN MERLOT   

 TRATTMANN PINOT NERO RISERVA 



 

 

 

 

Filippo Fedriani  

 

Wijnbouwer uit het hart van Toscanië – Montalcino. 

Produceert Rosso en Brunello. 

Samen met Lieven Van Vlierberghe heeft hij een Rosso en Brunello geselecteerd en 

benaamd naar “ De onoverwinnelijke kracht van vriendschap “ Vici en Amici. 

ALERAMICO AMICI ROSSO      

  VICI BRUNELLO DE MONTALCINO 

 

Lisa Gilbee  
 

Australische oenologe die haar passie vond in Puglia en daar in de jaren negentig een 

wijnbedrijf oprichtte. 

Morella (de uil) groeide uit tot een prachtig bedrijf dat topwijn levert met zijn Primitivo, 

Negroamaro, Malbek, en Fiano-druiven. 

Zelfs Parker stond versteld van de kwaliteit van de wijnen van Gilbec die ooit starte ergens 

ten velde in een garage in een verkrot dorpje, in het zuiden van het verre Puglia. 

 

MORELLA MEZZANOTTE      

 NEGROAMARO       

 MALBEK PRIMITIVO      

 MONDO NUOVO       

 OLD VINES PRIMITIVO      

 LA SIGNORA       

  



 


