
Soete Huys

LA BELLA ITALIA 

Piemonte 
Mauro Veglio 
Mauro en Daniela zijn geboren en opgegroeid in de 
heuvels van Barolo in La Morra. De familie Veglio 
wijdt zich al generaties aan dit land. Mauro is de 
enige van 3 zonen die in de voetstappen van zijn 
vader trad. In 1986 begon hij de renovatie van de 
kelders, de wijngaarden en met de eerste 
wijnbereidingen. In 2017 vervoegde Alessandro 
Veglio, zoon van Mauro’s oudste broer, het bedrijf. 
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Bacchus amat colles - Bacchus 
houdt van heuvels. Een 
Italiaans gezegde dat wel heel 
toepasselijk is in Piemonte.
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Vandaag beslaat het geheel 19 hectare. Mauro Veglio deelt de binnenkoer 
van zijn wijndomein met zijn vriend en leermeester Elio Altare, één van de 
belangrijkste figuren in de modernisatie van Barolo.


Wijn 
R Mauro Veglio Barbera d’Alba 

Albino Rocca (Barbaresco) 
Vier generaties vertellen het verhaal van 
Albino Rocca dat altijd de beste kwaliteit 
nastreeft. Tegenwoordig leiden Daniela, 
Monica en Paola dit bedrijf van 18 hectare. 
Hun vader Angelo was een voorloper en 
pionier van de moderne Barbarescowijnen. 
Dezelfde gedrevenheid en vakkennis vinden 
we nu terug bij de dochters en schoonzoon-
wijnmaker Carlo. De wijnen zijn uniek met 
veel karakter en persoonlijkheid.


Wijn 
R Albino Rocca Barbaresco 

Assemblage Barbera

Rijping 6 maanden inox cuves en 2 maanden barriques

Gerecht pasta’s, pizza’s, gerookte eendeborst

Assemblage Nebbiolo

Rijping Lagering in grote houten foeders (20 hl) van 
Oostenrijks en Duits eikenhout gedurende twee jaar.

Gerecht Gebakken rood vlees, stoof- en sudderpotjes, zoals 
een stoofpotje met everzwijn, pluimwild (denk aan 
fazant en parelhoen), haarwild.
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Lombardia 
Monzio Compagnoni 
Gesitueerd in de wonderschone heuvels van Franciacorta, in een gebouw 
van 1400, Monzio Compagnoni wordt heden beschouwd als één van de 
meest dynamische in de regio. Marcello Monzio Compagnoni staat aan het 
roer van de 20 ha wijngaarden in Franciacorta. De “Champagne” van Italië.


Wijn 
M Monzio Compagnoni Franciacorta Brut Millesimato 




Friuli 
Skok 
Edi en Orietta Skok, broer en zus, hebben beiden wijn 
door hun aderen stromen. Het wijngoed is gelegen in 
Giasbana, letterlijk op de grens met Slovenië. Edi en zijn 
zus Orietta bewerken hun terroir zo natuurlijk mogelijk, 
haast maniakaal. Hun  credo: “Il vino si fa in vigna”, de 
wijn wordt in de wijngaard gemaakt.


Wijn 
W Skok SAUVIGNON BLANC Collio DOC 

Assemblage Sauvignon Blanc

Rijping Inox cuves. Gedurende een ruime tijd rijping “sur lie”.

Gerecht Fruits de mer, lichte visbereidingen of een quiche met 
groenten. Probeer dit eens bij een gerijpte geitenkaas.
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Assemblage 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir

Rijping 37 maanden "sur lattes"

Gerecht Aperitief en bij wachthapjes, zeevruchten, sushi, lichte 
visgerechten en groenteschotels. 
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W Skok PINOT GRIGIO Collio DOC 

W Skok ZABURA FRIULANO Collio DOC 




Marche 
Vicari 
Klein familiedomein van Nazzereno Vicari met zijn twee 
kinderen Vico en Valentina. De Vicari’s werden ook “quelli 
del pozzo buono” genoemd, zij van de goede bron. In hun 
straat was een grote bron waar de inwoners van Morro 
d’Alba drinkwater gingen halen. Del Pozzo Buono staat 
ook op elke fles vermeld. Tegenwoordig telt het domein 23 hectare met zeer 
moderne kelders. De Lacrimadruif, waarvan een luttele 250 ha is 
aangeplant in de Marche, is hun specialiteit. Een uitzonderlijke druif.


Wijn 
R Vicari DASEMPRE Lacrima di Morro d’Alba 

Assemblage Pinot Grigio

Rijping Inox cuves. Gedurende een ruime tijd rijping “sur lie”.

Gerecht Italianen vinden dit heerlijk bij “minestre” (hartige 
soepen). Lichte visbereidingen en mosselgerechten, 
asperges of een pasta met broccoli en gorgonzola.

Assemblage Friulano

Rijping inox cuves. Gedurende een ruime tijd rijping “sur lie”.

Gerecht Uitstekende begeleider bij antipasti met prosciutto, 
gegrilde visbereidingen zoals sardientjes en gevogelte. 

Assemblage Lacrima

Rijping In inox cuves

Gerecht Stevige pastagerechten, charcuterie, gegrild rood 
vlees, maar ook groenteschotels
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Toscana 
Tenuta Argentiera 
Argentiera, 75 hectare groot, is gelegen in het prachtige Maremma, een mix 
van “countryside” en zeezicht. Hier heerst Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Petit Verdot, Merlot en Syrah. Ooit waren er hier zilvermijnen 
(Argento), vanwaar de benaming. De wijnkelder werd uitgeroepen tot de 
mooiste van Italië. Bordeaux-stijl in Toscane!


Wijn 
R Tenuta Argentiera BOLGHERI DOC "Poggio Ai Ginepri" Rosso 

R Tenuta Argentiera BOLGHERI DOC VILLA DONORATICO

Assemblage 40% Cabernet Sauvignon – 30% Syrah – 25% Merlot 
– 5% Petit Verdot

Rijping De helft rijpt in inox cuves, de andere helft in Franse 
en Hongaarse eikenhouten barriques gedurende 8 
maanden.

Gerecht Rood vlees, grillades, wild

Assemblage 40% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc,   
20% Merlot, 10% Petit Verdot

Rijping 12 maanden op Frans eikenhouten vaten

Gerecht Wildgerechten, pelswild, gegrild vlees, rode 
vleesbereidingen met saus, lam en schaap.
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Campania 
Bosco de’ Medici 
Klein wijndomein (6ha) aan de voet van de vulkaan 
Vesuvius. De gronden behoorden in de 16e eeuw toe aan 
een tak van de bekende Florentijnse familie De’Medici.

In 1996 werd het werd het domein gesticht door de 
families Palomba en Monaco, met toen nog oude pre-
phylloxerastokken en later aangevuld met nieuwe 
aanplantingen. De druiven werden tot 2013 gekocht door beste 
wijndomeinen uit de buurt. In 2014 beslisten de families om de wijnen zelf 
te maken. Men werkt enkel met autochtone variëteiten. Een vulkaan in je 
glas!


Wijn 
W Lavaflava LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO BIANCO DOC 




Puglia 
Luccarelli 
Luccarelli is een project waarbij wijnmakers en ervaren 
wijnboeren samenwerken om -volgens de traditie van 
Salento- topwijnen te produceren. Hierbij wordt er 
rekening gehouden met dé drie belangrijkste elementen in 
de hak van Zuid-Italië: zon, zee en passie.


Assemblage 85% Caprettone, 15% Falanghina

Rijping 8 maanden in inox cuves

Gerecht Diverse visbereidingen, schelpdieren (vongole), pasta 
met vis, risotto met schelpdieren, gefrituurde vis
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Wijn 
R Luccarelli CAMPO MARINA Primitivo - Merlot 

R Luccarelli CAMPO MARINA Primitivo di Manduria DOC 

 


Sicilia 
Fedele 
Eigenaar Stefano Girelli kent Sicilië als geen ander. Hij 
heeft nauwe banden met vele producenten en slaagt er in 
om het beste van elk naar boven te halen. Dit resulteert in 
een mooi gamma van zuivere en elegante wijnen van de 
zeer typische autochtone druivenvariëteiten. Stefano 
Girelli is geen dommerik en heeft de hulp ingeroepen van zijn 
voornaamgenoot Stefano Chioccioli, één van de topoenologen van Italië. 
Dit alles resulteert in stevige prijs-kwaliteit wijntjes. Dat deze wijnen 
biologisch zijn, is een plus.


Wijn 
De druiven zijn afkomstig van de beste wijngaarden in de Trapani area. 
Biologische gecertificieerde wijn. Fedele betekent loyaal of trouw in het 
Italiaans en benadrukt dat de wijnen trouw zijn aan hun terroir en 
druivensoort.


Assemblage Primitivo, Merlot

Rijping 4 maanden op Franse eikenhouten vaten

Gerecht Pasta’s, wit en rood vlees, wildgerechten, risotto

Assemblage Primitivo - 1/3 afkomstig van oude wijnstokken

Rijping 4 maanden op Franse eikenhouten barriques

Gerecht Stevige bereidingen van rood vlees, haarwild, stoof- 
en suddergerechten, tajines, heerlijk bij een 
zelfgemaakte supersappige hamburger.
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W FEDELE Organic Bianco 

R FEDELE Organic Rosso 




Antichi Vinai (Etna) 
Etna sinds vier generaties. De familie 
Gangemi produceert al vier generaties wijnen 
op de vulkanische flanken van de Etna. Op 
de oostflanken gedijen de typische druiven 
van de Etna: in rood, Nerello Mascalese, en 
Nerello Capuccio, in wit, Carricante en 
Catarratto. Excellente terroirwijnen!


Wijn 
De wijngaarden bevinden zich op de hellingen van de vulkaan Etna met de 
typische zanderige en vulkanische ondergrond. Kenmerkend zijn eveneens 
de grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht, optimaal voor een 
graduele rijping van de druiven. Etna wordt “het Bourgogne van de 
Midellandse zee” genoemd. 

Waarschijnlijk wil je nooit op zo een geduchte vulkaan leven maar op zijn 
minst kan je iets proeven dat daar wel leeft.


Assemblage Catarratto, Inzolia, Grecanico

Rijping 4tal maanden op inox cuves “sur lie”

Gerecht aperitief, lichte visbereidingen, schelpdieren

Assemblage Nero d'Avola, Merlot, Syrah

Rijping Vergisting en verdere rijping op inox cuves

Gerecht Pasta met tomatensaus, rood vlees
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W Antichi Vinai PETRALAVA Etna Bianco 

R Antichi Vinai PETRALAVA Etna Rosso 

Assemblage Carricante, Catarratto

Rijping 4 maanden op inox cuves

Gerecht rauwe visbereidingen, viscarpaccio, ceviche, gegrilde 
witte vis, schelpdieren

Assemblage Nerello Mascalese, Nerello Cappucio

Rijping 12 maanden op eikenhouten en kastanje foeders van 
30 hl.

Gerecht pluimwild, gevogelte, varkensbereidingen, maar ook 
tonijn en zalm.
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