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FERGHETTINA I Franciacorta I Curtefranca BIO

Laura & Mateo Gatti

l Curtefranca Bianco DOC 2016 6 0,75 12,44 11,31

80% Chardonnay

20% Pinot-Bianco

6 maand accasia

13%

l Curtefranca Rosso DOC 2015 6 0,75 12,44 11,31

50% Cabernet-Sauvignon

30% Merlot

10% Nebbiolo

10% Barbera

12 maand acasia

13%

l Franciacorta Brut - DOCG 6 0,75 25,02 22,75

95% Chardonnay

5% Pinot Noir

6 mnd inox

24 mnd sur lie

Dossage: 

l Franciacorta Brut DOCG - Satèn 2013 6 0,75 31,08 28,25

100% Chardonnay

36 mnd sur lie

Dossage: 

l Franciacorta Brut DOCG - MILLEDI 2013 6 0,75 33,67 30,61

100% Chardonnay

6 mnd inox / hout

36 mnd sur lie

Dossage: 

Zacht, heel zacht en daarmee is meteen de 

toon gezet in het verschil met Champagne.  

Door het gebruik van een beetje 

reservewijn is de smaak intens en 

mondvullend.  

Een luxueuze cuvée met heel wat finesse.  

Satèn, letterlijk vertaald: "Satijn" staat voor 

een breekbaar zachte bubbel door een lage 

atmospherische druk. 

Een selectie nauwkeurig gekozen percelen 

welke deels op hout, deels in inox werden 

opgevoed.  Hierdoor is de wijn rijk en 

mondvullend.  Het fluweel zachte karakter 

van grote Franciacorta !

Subtiel-zachte, charmante witte wijn. 

Een fel Bordelese stijl opgekrikt door een 

nobele Nebbiolo en een kruidige Barbera.

Roberto Gatti bouwde in slechts enkele decenia een heus imperium 
wijngaarden uit.  Hij startte in de jaren zestig met 4 hectare gehuurde 
grond en beschikt momenteel over 120 hectaren exclusieve 
wijngaarden binnen Franciacorta.  Zijn kinderen Laura en Matteo, 
beiden masters in oenoloog, verfijnen het werk van de papa.  
Gigantische selecties van perselen, minuscule cuvées en fel 
doordachte finesse is vandaag de drijfveer van dit familiedomein.  

Franciacorta (voor Italianen klinkt dit als de allerbeste bubbels ter 
wereld, zelfs beter dan Champagne) vinden we aan de westkant van 
het Iseo-meer, een gebied dat geologisch heel wat gelijkenissen 
vertoont met Champagne.  Ook de gebruikte druiven zijn hier in 


