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Met trots introduceren we 
het nieuwste wijnhuis uit ons 

assortiment: Tenuta Rapitalà. Gelegen 
in het hart van Sicilië met 163 
hectare aan wijngaarden, waarvan 
de meeste in het Alcamo gebied. 
De samenstelling van de bodem 
in combinatie met het perfecte 
aantal zonuren zorgen voor de 
beste wijnen sinds de oprichting van 
het wijnhuis. Topkwaliteit, een luxe 
uitstraling en een gevarieerde selectie: 
reden genoeg voor Gastrovino 
om dit wijnhuis op te nemen in het 
assortiment en aan je voor te stellen. 

Vanuit passie
In 1968 trouwde Graaf Hugues Bernard 
de la Gatinais met Gigi Guarrasi, 
dochter van een belangrijke familie 
uit Palermo. Ze begonnen vanuit hun 
passie met de wederopbouw van de 
door de aardbeving verwoeste familie 
wijnkelder. Tegenwoordig wordt het 
wijnhuis met dezelfde zorg en passie 
gerund door hun zoon Laurent. Onder 
zijn leiding is het wijnhuis sinds 2017 
gestart met biologische wijnbouw 
en maken ze gebruik van duurzame 
energie, afkomstig van de windmolens 
op de top van de wijngaarden.

De naam Rapitalà is afgeleid uit 
het Arabisch en betekent ‘tuin 
van God’. Een eerbetoon aan de 
wijnvelden op Sicilië, waar al sinds 
de oudheid wijnbouw plaatsvindt.  

Franse traditie, Siciliaans hart 
Dankzij de Franse roots van Graaf 
Hugues Bernard de la Gatinais, was 
Rapitalà het eerste Siciliaanse wijnhuis 
dat de Franse druivensoorten pinot 
noir en chardonnay aanplantte op 
het eiland. Tegenwoordig staat het 
wijnhuis bekend om zijn hoge kwaliteit 
en diversiteit aan wijnen waarbij 
traditie en vernieuwing hand in hand 
gaan. Naast wijnmaker Silvio Centonze 
die verantwoordelijk is voor de kelder, 
werkt landbouwkundige Ignazio Arena 
in de wijngaarden. Beiden willen 
zo milieuvriendelijk mogelijk te werk 
gaan. Om dit te bereiken, wordt er 
gebruik gemaakt van hernieuwbare 

energie afkomstig van windmolens 
die zich bevinden op de top van 
de heuvels rondom het huis.

Uniek terroir
De wijngaarden van Tenuta Rapitalà 
liggen op glooiende heuvels tussen 
300 en 600 meter hoogte, op een land 
waar klei en zand elkaar afwisselen. 
Dit unieke terroir maakt het mogelijk 
om dezelfde wijnstokken te telen 
met totaal verschillende, specifieke 
kenmerken. Daarom worden de 
druiven altijd afzonderlijk van elkaar 
geplukt en gevinifieerd. Hoe hoger 
op de heuvel, des te frisser de wijnen 
en intenser de aroma’s. Hoe lager, 
hoe krachtiger de wijn en zachter 
de tannines. Met een selectie 
van internationale en inheemse 
druivenrassen geeft dit wijnen van 
absolute topkwaliteit! Lees snel verder 
voor de details van alle wijnen.
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Nieuw in ons assortiment: 
Tenuta Rapitalà

Graaf Laurent Bernard De La Gatinais



Rapitalà Viviri Grillo Sicilia DOC Rapitalà Alto Reale Nero 
D’Avola Sicilia DOCViviri betekent ‘drinken’ in het Siciliaanse dialect. Deze grillo is een 

perfect alternatief voor liefhebbers van sauvignon blanc. 
Druiven:  100% grillo
Proefnotitie:   Citrus, perzik, abrikoos. Fris en fruitig in de 

mond met een lichte kruidigheid. 
Wijn-spijs:   Perfecte aperitief bij een borrelplank met o.a. de 

Italiaanse notenmix of wat cashewnoten. Of drink 
hem bij spaghetti met Siciliaanse pesto Trapanese! 

Alto Reale oftewel ‘koninklijke hoogte’, een eerbetoon aan de 
verbluffende elegantie van het heuvelachtige Alcamo-gebied. 

Druiven:  100% nero d’avola
Proefnotitie:    Rode kersen, framboos. Toegankelijk en delicaat, 

vol van smaak met zachte tannines. 
Houtrijping:   20% op hout voor de ‘silky touch’. 
Wijn-spijs:   Tip: serveer deze wijn gekoeld! En drink hem daarna 

bij de Provolone Terrine smeltkaas, pasta’s, gevogelte 
en belegen kazen. Om je vingers bij af te likken!

 1095
 €

per fles
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Rapitalà Piano Maltese 
Bianco Terre Siciliane IGT

Rapitalà Nadir Syrah 
Sicilia DOC

Een karaktervolle wijn waar de mineraliteit van 
de inheemse druivensoort catarratto en grillo 

perfect blenden met de Franse chardonnay. 
Druiven:  70% grillo en catarratto, 30% chardonnay
Proefnotitie:   Een verleidelijk karakter met warme, 

fruitige tonen en hints van amandel. 
Rijke Mediterrane aroma’s. 

Wijn-spijs:   Een topcombinatie met vers foccaciabrood 
en dips als pesto en Salsa di Noci. 
Je waant je direct op het Siciliaanse 
strand! De wijnmaker drinkt graag een 
glas Piano Maltese bij zijn pasta alla 
norma met aubergine en ricotta. 

Deze powerwijn is afgeleid van het Arabische Nazir 
wat ‘diep zeldzaam en kostbaar’ betekent. 

Druiven:  100% syrah
Proefnotitie:   Rijp fruit, kruiden, vanille. De smaak is 

delicaat, vol en zacht met elegante 
tannines en een fijne afdronk.

Houtrijping:  Een deel van de wijn rijpt 9 maanden 
op grote houten vaten.

Wijn-spijs:   Drink deze wijn bij een boterzacht 
stinco hammetje en wildgerechten. 

Rapitalà Vigna Casalj 
Alcamo Classico Sicilia DOC

Rapitalà Nuhar Pinot Nero – 
Nero d’Avola Sicilia DOC

Deze single vineyard wijn is vernoemd naar de oorspronkelijke 
naam van het landgoed: Casalj Rabitallavi. De 

catarratto druiven groeien op 600 meter hoogte. 
Druiven:  100% catarratto 
Proefnotitie:   Bloemen, perzik en abrikoos. Zacht en rond in de 

mond met fruit en een lichte toets van noten. 
Houtrijping:  3 maanden op houten fusten van 5,000 liter.
Wijn-spijs:   Proef deze bij Gastrovino’s Italiaanse 

droom – succes gegarandeerd. Ook lekker 
bij couscous met vis en wit vlees. 

Dé perfecte samensmelting tussen de Franse 
pinot noir en Siciliaanse nero d’avola. 

Druiven:  60% pinot nero, 40% nero d’avola 
Proefnotitie:   Gedroogd & gekonfijt fruit. Een warme, volle smaak 

met harmonieuze zuren en elegante tannines.
Houtrijping: pinot nero 9 maanden.
Wijn-spijs:   Een absolute topwijn voor bij onze eigen import Prosciutto 

di Parma. Past ook goed bij gerechten met truffels. 

6halen

5
betalen*
=

 1095
 €

per fles
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5
betalen*
=

 1295
 €

per fles

6halen

5
betalen*
=
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* Mixen toegestaan
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Alta Gamma 
Het grote werk van Rapitalà

Alles waar Rapitalà in gelooft 
komt in samen in deze fles. De 

Franse chardonnay floreert op de 
Siciliaanse wijngaarden, op 300m 
hoogte rondom het estate. Een wijn 
waarmee je iedereen thuis verrast. 
Druiven:   100% chardonnay
Proefnotitie:   Diep goudgele kleur 

met aroma’s van 
perzik, abrikoos, 
geroosterd brood en 
vanille. Zet zacht en vol 
in met tonen van boter, 
exotisch fruit en vanille. 
Met een lange afdronk.

Houtrijping:    10 maanden op Frans 
eikenhouten fusten. Na 
botteling verblijft de fles 
minimaal 3 maanden in 
de kelder om te rijpen.

Wijn-spijs:   Dé wijn voor bij 
Tagliolini Frutti Di Mare, 
witte vleesgerechten 
en foie gras. Nu lekker 
bij gastronomische 
visgerechten, na een 
aantal jaar rijping 
mooi bij oude kaas. 

Franse kracht en Siciliaanse zachtheid 
komen samen in deze wijn. Een 
elegante powerwijn om te drinken 
tijdens bijzondere momenten thuis. 
Druiven:   cabernet sauvignon, 

nero d’avola 
Proefnotitie:   Diep robijnrode kleur. 

Aroma’s van zwarte 
bessen, bramen en 
pruimen. Vol en rond 
met jammig fruit en 
chocolade toetsen. 
Met een afdronk waar 
je in wegdroomt!

Houtrijping:   cabernet sauvignon: 
10 maanden op Frans 
eiken barriques. Nero 
d’avola: 10 maanden 
op grote fusten van 
3.000 liter. Nadat de 
wijnen geblend zijn 
rijpt deze voor nog 3 
maanden op fusten 
van 5.000 liter, gevolgd 
door 6 maanden rijpen 
op de fles in de kelder.

Wijn-spijs:   Een powerwijn voor bij 
krachtige gerechten. 
Wij combineren hem 
met Tagliolini ‘Nduja, 
geroosterd vlees, 
pasta’s, stoofschotels 
en wildgerechten.

Wijnmaker Silvio Centonze

Perswijn 2021: 

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

90/100 punten 
– Wine Spectator

“ Voor de liefhebber  
van het vollere model”  
- Harold Hamersma in  
De Grote Hamersma, 
beoordeeld met een 9

“ Het grote werk van Rapitalà. Soort 
Siciliaanse kijk op de Super Tuscans”  
- Harold Hamersma in  
De Grote Hamersma, 
beoordeeld met een 9-

Rapitalà Chardonnay Conte Hugues Terre Siciliane IGT

Rapitalà Hugonis Cabernet Sauvignon/
Nero d’Avola Terre Siciliane IGT

* Mixen toegestaan

2 voor 
€40,-!*

 2595
 € per fles

2 voor 
€40,-!*

 2595
 € per fles


