Gastronomie
Omgeving Borgo Castello
Panicaglia

De San Biagiobrouwerij Maar 2 km
bij de Borgo vandaan

De San Biagio-brouwerij is al tien jaar gevestigd in een van de
historische gebouwen van het klooster. De essentiële elementen
voor het brouwen zijn: het water van Nocera Umbra, met unieke
kenmerken, gevierd door dichters en academici sinds de
oudheid, en de gerst van onze productie. Een alchemistisch
blend die ons in staat stelde om belangrijke doelen te bereiken,
zoals het behalen van een prestigieuze prijs bij de “Mondial de
la Biere” in Straatsburg in 2011.

Als je een bezoek brengt aan San Biagio, mis dan niet de kans om
de brouwerij te bezoeken. Extra bijzonder is het “Monasta” -bier,
een amberkleurig, zeer gefermenteerd brouwsel: 7% alcohol met
de toevoeging van zeer speciale ingrediënten, de bladeren van de
Laurierplanten die rond het oude klooster groeien en de honing
van Gubbio. voor eenheid tussen hemel en aarde.

Aanbod

Het is mogelijk om een rondleiding te krijgen en deel te nemen
aan een bier proeverij. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Loc. Lanciano, 42, 06025 Nocera
Umbra (PG)
www.sanbiagio.net
+39 0742 8135 15

anticomonasterosanbiagio@gmail.com

Afstand vanaf Borgo:
10 min (2 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Wijnhuis / Wijnmuseum Lungarotti
in Torgiano
Wijnproducent met diverse wijnhuizen, wijngaarden en een wijnmuseum. Een bezoek aan deze wijnproducent kan in combinatie
in een tour en/of met een wijnproeverij.

Lungarotti

Lungarotti is een italiaans wijnbedrijf gevestigd in Umbrië,
Italië. Het werd eind jaren 50 opgericht door Giorgio Lungarotti.
Voor die tijd werd er alleen kleinschalig wijnen van zijn familie
verbouwd, maar Giorgio besloot zijn wijngaard te
transformeren naar een grootschalige productie. Samen met
zijn vrouw Maria Grazia produceerde hij wijnen van hoge
kwaliteit en heeft hij Umbrië als wijnregio op de kaart weten te
zetten. In 1974 opent de Lungarotti familie "Het Wijnmuseum",
welke hedendaags nog steeds gezien wordt als een van de
beste wijnmusea van de wereld. In 1987 werd de Lungarotti
Foundation opgericht, een non-profitorganisatie die studie en
kennis promoot. De jaren negentig waren voor de Lungarotti
familie belangrijke jaren waarin zij nieuwe wijngaarden
aanlegd met behulp van nieuwe technieken die waren ontdekt
in de agricultuur. Op 16 april 1999 stierf Giorgio Lungarotti,
waarna zijn vrouw samen met hun dochters het bedrijf
voortzet. Als eerbetoon aan Giorgio opende Grazia "Het
Museum van de Olijf en Olijfolie". In 2001 breidt Lungarotti zich
uit naar Montefalco, waar zij 20 hectaren aan Sagrantino
druiven plant. Over de jaren heen heeft de Lungarotti groep
meerdere landgoederen opgekocht waarop onder andere;
landhuizen, villa's en een wellness center zijn gebouwd.

Wijnmuseum Lungarotti
Aanbod

Lungarotti biedt verschillende tours en
proeverijen aan op beide locaties, in Torgiano
estate en Montefalco estate. Er zijn verschillende
soorten proeverijen, namelijk:
- Classic wijn proeverij
- Speciale proeverij
- Gold proeverij
- Proeverij met lunch
Ook is er een mogelijkheid voor een wandeltour
met gids, een picknick in de wijngaard en een
kookcursus. Daarnaast is Lungarotti de oprichter
van het wereldberoemde wijnmuseum wat in het
dorpje dichtbij ligt. Er zijn ook tours mogelijk
door het museum.

Viale Giorgio Lungarotti, 2,
06089 Torgiano (PG)
		
www.lungarotti.it/eng
0039-075988661
lungarotti@lungarotti.it
Afstand vanaf Borgo:
45 min (57 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: wijnproeverij v.a. 12 euro

Wijnhuis Montioni
Frantoio & Cantina
in Montefalco
Landgoed Montioni bestaat niet alleen uit wijngaarden maar ook uit
olijfgaarden. Dit wijnhuis biedt 3 verschillende wijntours aan vanaf
1 uur en is inclusief wijn- en olijfolieproeverij. Proeverij op locatie is
ook mogelijk.

Montioni

In Umbrië, waar er harmonie tussen mens en milieu
heerst, waar respect voor de natuur en tradities
levend en voelbaar worden gehouden, waar de
olijfbomen en de wijnstokken onbetwist domineren,
staat de Montioni-boerderij. Montioni is opgericht in
1972 door Adeodato Montioni en is momenteel een
van de meest bruisende en dynamische bedrijven in
Umbrië. Paolo is de derde generatie en is op dit
moment de baas van het familiebedrijf. Montioni is
altijd op zoek naar nieuwe en innovatievere
manieren van werken. De boerderij van Montioni
beslaat 20 hectare aan wijngaarden, olijfgaarden en
graangewassen. Het bedrijf ligt op slechts 150 meter
afstand van het dorp Montefalco. Montioni is dan
ook groots aanwezig in dit dorp. Het bedrijf bestaat
uit 3 ruimtes: Il Frantoio, waar in de wintermaanden
de productie van extra vierge olijfolie plaatsvindt, La
Cantina, waar de beroemde Vini di Montefalco wordt
geproduceerd en La Welcome Area, een gebouw dat
volledig is gewijd aan het verwelkomen van gasten
en het proeven van de producten van Montioni.

Wijnhuis Montioni
Frantoio & Cantina
Aanbod

Montioni biedt verschillende tours met proeverijen
aan. Zo kun je een tour door de wijngaard en het
wijnhuis boeken, maar ook een tour door de
olijfgaard en de frantoio. Beide tours zijn inclusief
een proeverij met wat tapas. De wijnen van
Montioni zijn zeer geschikt voor bij een barbecue,
dit kan georganiseerd worden op locatie.

Viale della Vittoria, 34,
06036 Montefalco PG
www.gabrielemontioni.it/en
0039-0742379214
info@gabrielemontioni.it
Afstand vanaf Borgo:
45 min (45 km)
Doelgroep:
Voor jong en oud. Het wijnhuis
is kindvriendelijk ingericht

Wijntour incl. wijn- en
olijfolieproeverij v.a. 15 euro

Wijnhuis Le Corgne
Andrea Formilli
Fendi in Casacastalda
Le Corgne Wine Estate vertelt het verhaal van Andrea Formili
Fendi en zijn familie.

Andrea Formili Fendi

Andrea heeft vele proeverijen van de grote
wijnen van over de hele wereld bijgewoond.
In de loop van de jaren verzamelde en proefde
hij vele Franse en Duitse wijnen die met Pinot
Nero en Riesling als zijn benchmarks verbinden.
Hij omarmde de uitdaging om ‘vigneron’ te
worden en begon te experimenteren op minder
dan een hectare. Hierna besloot hij over de
toekomst van het land Le Corgne en investeerde
in een wijnlandgoedproject van de hoogste
kwaliteit. Hij heeft nu de leiding genomen om
Le Corgne te gebruiken voor het maken van wijn
van hoge kwaliteit. Ter ere van zijn vader en
moeder heeft hij flessen, genaamd FraLu,
in de wijnkelder liggen.

Wijnhuis Le Corgne
Andrea Formilli Fendi
Aanbod

Gezien Fendi nog niet open is voor het publiek
worden er op dit moment alleen nog maar tours
gegeven op aanvraag. Bij de tour zit een kleine
proeverij van een aantal wijnen die uit de RVS
vaten komen.

Le Corgne Soc Agricola Arl,
06029 Casacastalda PG
www.fendiformilliandrea.com/en
0039-075909383
lecorgne@lecorgne.it
Afstand vanaf Borgo:
30 min (16 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Tour incl. kleine
wijnproeverij is GRATIS

Wijnhuis Decugnano
dei Barbi in Orvieto
Decugnano dei Barbi wordt gezien als één van de beste
wijnproducenten van Orvieto. Het wijnhuis ligt tussen de plaats
Orvieto zelf en het nabijgelegen Lago di Corbara.
Naast de wijngaarden en de mogelijkheid tot een uitstekende
proeverij, kun je hier ook overnachten. Dat is wel zo handig als de
proeverij naar wens verloopt en je graag nog een glaasje bijschenkt.
Het is ook mogelijk om hier een kookles
te volgen incl. wijnproeverij.

Località Fossatello 50
05018 Orvieto (TR)
		
www.decugnanodeibarbi.com/en
0039-0763308255
info@decugnano.it
Afstand vanaf Borgo:
100 min (115 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Wijnhuis
Arnaldo Caprai
in Montefalco
Arnaldo Caprai heeft een aantal topwijnen van de Sagrantino
di Montefalco DOCG wijn in haar assortiment en behoort tot
de grote en toonaangevende wijnhuizen van zowel de regio
rondom Montefalco als eigenlijk ook geheel Umbrië.

Arnaldo Caprai

De wijngaard van eigenaar Marco Caprai innoveert en
experimenteert. Samen met de Milanese universiteit
van Agricolture wordt een deel van de wijngaard gebruikt om
te kijken waar nieuwe ideeën en technieken toe kunnen leiden.
Regelmatig worden onderzoeksresultaten gedeeld.
Het fraaie landgoed beschikt over een moderne winkel en proefgelegenheid. Na een uitgebreide rondleiding sluit je aan om
de lekkerste wijnen van Arnaldo Caprai dan ook zelf te kunnen
beoordelen. Er is zelfs een mogelijkheid om dit een vervolg te
geven in de wijngaard zelf. Bij de picknick krijg je niet alleen
van een mand vol heerlijke Italiaanse hapjes, maar natuurlijk
ook een fles heerlijke wijn. Diverse tours incl. eten mogelijk.

Località Torre di Montefalco
06036 - Montefalco (PG)
		
www.arnaldocaprai.it/en
0039-0742378802
tours@arnaldocaprai.it
Afstand vanaf Borgo:
40 min (43 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: Wijnproeverij
v.a. 5 euro

Wijnhuis Cantina
Scacciadiavoli
in Montefalco
Wijnhuis Cantina Scacciadiavoli behoort tot 1 van de oudste
wijndomeinen van Montefalco. In de afgelopen 135 jaar hebben
generaties wijnmakers energie en passie gestopt in dit land en
daarmee een blijvende stempel op het grondgebied gedrukt.
Wijntour incl. gids en wijnproeverijen mogelijk.

Località Cantinone, 31,
06036 Montefalco (PG)
www.cantinascacciadiavoli.it/en/
0039-0742371210
info@scacciadiavoli.it
Afstand vanaf Borgo:
53 min (50 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: Proeverij met 3 wijnen GRATIS,
proeverij met 7 wijnen v.a. 10 euro

Wijnhuis Palazzone
in Orvieto
Wijnhuis met diverse wijngaarden waar een tour en proeverij
mogelijk is op aanvraag.

Loc. Rocca Ripesena, 68
05018 Orvieto (TR)
www.palazzone.com
0039-0763344921
info@palazzone.com | tasting@palazzone.com
Afstand vanaf Borgo:
115 min (125 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: Tour en wijnproeverij op aanvraag
– reserveren noodzakelijk

Wijnhuis
SAIO Assisi
Wijnhuis SAIO Assisi is de wijngaard van Assisi met 20 hectare
wijn- en olijfgaarden op zo’n 800 meter van de San Francesco
basiliek (UNESCO erfgoed). Leuk te combineren met een bezoek
aan de stad Assisi. Naast diverse tours kun je hier ook een picknick
boeken voor kleine groepen tot 8 personen of grote groepen tot 20
personen. Ook een gewone lunch incl. wijnproeverij is mogelijk.

Via della Passerella 9,
06081 Assisi (PG)
www.saioassisi.it/en/
0039-3358374784
info@saioassisi.it
Afstand vanaf Borgo:
45 min (30 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: Check vooraf altijd per
e-mail de beschikbaarheid.

Wijnhuis Cantina
Todini in Todi
Cantina Todini ligt in het hart van Italië naast het stadje Todi,
tussen de heuvels van de regio Umbrië. De boerderij Todini is een
landgoed met wijngaarden, een kleine wijnkelder, een fokkerij en
een groot schietterrein. Het wijnhuis produceert vandaag de dag
ongeveer 200.000 flessen per jaar en het voortdurende onderzoek
naar innovatieve en geavanceerde productie gaf in 2013 aanleiding
tot een nieuwe rode en witte wijn zonder toegevoegde sulfieten.
De gastvrijheid is een integraal onderdeel van het bedrijf en het
elegante wijnlokaal is geschikt voor wijnproeverijen. Zij bieden
ook fantastische jachtactiviteiten aan in samenwerking met G&G
Hunting service gghuntingservices.it/en

Loc. Rosceto, Voc. Collina 29/1,
06059 Todi (PG)
www.wearetodini.com/cantina-todini
0039-075887122
info@cantinatodini.com
Afstand vanaf Borgo:
70 min (75 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Wijnhuis
Cantina Cenci in
San Biagio della Valle
Al 4 generaties lang maakt de familie Cenci biologische wijn.
Deze wijnproducent produceert ongeveer 13.000 flessen per jaar.
Op het landgoed is nog een antieke druivenpers te zien.
Wijnproeverij incl. lokale hapjes is mogelijk.

Vocabolo Anticello 72,
06072 San Biagio della Valle (PG)
www.cantinacenci.it/?lang=en
0039-3805198980
info@cantinacenci.it
Afstand vanaf Borgo:
65 min (70 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: Voorafgaand aan je bezoek kun je het
beste even reserveren per telefoon of e-mail.

Wijnhuis
Cantina Madrevite in
Castiglione del Lago
Cantina Madrevite ligt op de grens tussen Umbrië en Toscane.
De wijngaarden en kelder bevinden zich op een prachtige
panoramische locatie halverwege de Trasimeno-vallei en
Valdichiana (360 meter boven zeeniveau).
Deze wijnproducent biedt ook tours incl. wijnproeverij
aan, namelijk ‘Quick visit’ tour is 1 uur en
de ‘Complete visit’ tour 3 uur.

Via Cimbano 36,
06061 Castiglione del Lago PG
www.madrevite.com/en/
0039- 0759527220
info@saioassisi.it
Afstand vanaf Borgo:
80 min (100 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: Wijnproeverij is GRATIS

Wijnhuis
Cantina Dionigi
in Bevagna
Alleen al de weg naar Cantina Dionigi is prachtig, dwars door het
groene hart van Italië. Het glooiende landschap rondom Bevagna,
uitgestrekte wijnvelden en op een onverwachte plek een oud kerkje
met cipressen eromheen.

Cantina Dionigi

Ook een bezoek brengen aan Cantina
Dionigi in Bevagna? Eigenaar Roberto
ontvangt je maar wat graag op zijn
wijndomein en laat je graag proeven van
de wijnen die hij hier produceert. Je kunt
ook overnachten in een van de drie
gastenkamers van de wijnboerderij.
Het is ook mogelijk om een ballonvaart te
boeken bij Cantina Dionigi, waarbij je
getrakteerd wordt op spectaculaire
uitzichten over het Umbrische landschap,
mét een wijnproeverij hoog in de lucht!
cantinadionigi.it/en/balloon-ride/

Via Madonna della Pia, 44,
06031 Bevagna (PG)
www.cantinadionigi.it/en
0039-0742360395
info@cantinadionigi.it
Afstand vanaf Borgo:
45 min (45 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Wijnhuis Cantina
Terre Margaritelli
in Torgiano
Klein tot middelgroot wijnbedrijf met 60 hectare landgoed,
waar gecertificeerde biologische wijn geproduceerd wordt.

Strada S. Rocco,
06089 Torgiano (PG)
www.terremargaritelli.com
0039-0757824668
info@terramargaritelli.com
Afstand vanaf Borgo:
50 min (50 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Wijnhuis Tenuta
Castelbuono
in Bevagna
Het landgoed van Tenuta Castelbuono strekt zich uit over dertig
hectare en wordt geleid door de familie Lunelli, die al drie
generaties lang zorgdraagt voor mooie wijnen. In 2001 besloot
de familie ook in Umbrië neer te strijken, juist vanwege de hoge
ogen die de Montefalco Sagrantino in de wijnwereld gooit.

Cantina Dionigi

De cantina van Tenuta Castelbuono
draagt de naam Carapace (‘schild’) en is
gemaakt door een van de bekendste
hedendaagse Italiaanse kunstenaars,
Arnaldo Pomodoro. Het is meer dan een
wijnkelder: de met koper beklede koepel
is een uniek kunstwerk dat symbool staat
voor eenheid tussen hemel en aarde.

Voc. Castellaccio 9, Loc. Cantalupo
06031 Bevagna (PG)
www.tenutacastelbuono.it/en/
0039-0742361670
carapace@tenutelunelli.it
Afstand vanaf Borgo:
45 min (45 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Wijnhuis Tili Vini
in Assisi
Sinds 1200 produceert de familie Tili biologische wijnen en
olijfolie. Per jaar produceren zij 90.000 – 100.000 flessen wijn.
Naast de gewone wijnproeverijen bieden zij ook een
speurtocht door de wijngaarden aan incl. proeverij
met 4 wijnen en bijbehorende hapjes.

Via Cannella 2.
06081 Assisi (PG)
www.tilivini.com/en
0039-0758064370
info@tilivini.com
Afstand vanaf Borgo:
35 min (33km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Wijnhuis Cantine
Neri in Orvieto
Wijnhuis met ongeveer 42 hectare land met wijngaarden en
olijfbomen. Al jaren geeft deze wijngaard kwaliteitsdruiven aan
andere wijnhuizen. Cantini Neri heeft een boetiekproductie van
ongeveer 50.000 flessen per jaar, waaronder een klein percentage
van de zeer gewaardeerde en wereldberoemde dessertwijn Muffa
Nobile. Naast wijn produceren en verkopen ze ook olijfolie en
likeuren zoals grappa.

Loc. Bardano 28,
05018 Orvieto (TR)
www.neri-vini.com/en
0039-0765258004
info@neri-vini.it
Afstand vanaf Borgo:
105 min (125 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: Tour incl. tasting v.a. 20 euro.
Tours boek je eenvoudig via de website,
waar je direct de beschikbaarheid ziet.

Di Filippo
Vini Biologici
Passie, respect en liefde. Dit zijn de drie belangrijkste aspecten
voor Di Filippo voor het produceren van hun wijn. Passie voor
het werk, respect voor de aarde en liefde voor de familietraditie.
Di Filippo vindt het belangrijk om een constant evenwicht te
vinden tussen mens, aarde, flora en fauna. Ze hebben 30 hectare
grond, met uitzicht op Assisi, rustend op zonovergoten heuvels
tussen Torgiano en Montefalco, in het hart van Umbrië.

Di Filippo is ervan overtuigd dat hoogwaardige druiven alleen
geproduceerd kunnen worden door zorgvuldig te werken en
respect te tonen voor de principes en ritmes van de natuur
en de aarde. Ze beoefenen biologische landbouw sinds 1994,
toen het bedrijf voor het eerst werd gecertificeerd volgens E.U.
regelgeving. Sindsdien is biologische teelt een gewoonte
geworden. Tegenwoordig wordt biologische landbouw niet
langer gezien als een terugkeer naar traditie, maar als iets
actueels, omdat het respecteert wat de hedendaagse samenleving van de boer vraagt. Namelijk om gezonder te produceren
(door minder chemische residuen), lekkerder eten/drinken te
maken en te zorgen voor zo min mogelijk vervuiling.

Di Filippo
Vini Biologici
Aanbod
Wine Tour: bezoek aan de wijnmakerij en de
experimentele wijngaard, uitleg van onze
filosofie, wijnproeverij en een plankje met lokaal
geproduceerde kaas en vleeswaren (vooraf
reserveren noodzakelijk).
Wine Tasting + hapjes: wijnproeverij met een
plankje lokaal geproduceerde kaas en vleeswaren.
Biologische picknick in de wijngaard: leun
achterover in onze wijngaard en geniet van een
ontspannende en onvergetelijke picknick, ver weg
van de drukte van het dagelijks leven en omgeven
door de prachtige kleuren van ons platteland.
De picknickmand bestaat uit groente-bladerdeeg
(Rocciata), Umbrisch Testo plat brood met
capocollo (een soort salami) of pecorino-kaas
(voor vegetariërs), omelet met ganzeneieren,
fruit en Roccetti alla Vernaccia (lokale
wijnkoekjes). Water en een fles Grechetto
of Sangiovese per 2 personen.
Door de wijngaard draven: ontspannende
tocht met paard en wagen om de filosofie van
biologische landbouw en de wijngaarden te
ontdekken, bezoek aan de wijnmakerij en
biologische wijnproeverij incl. een plankje lokale
producten (voorafgaande reservering nodig voor
de tour, die 2 uur en 30 minuten duurt).
Tocht door de wijngaarden en beeldenpark:
bijzondere tocht met paard en wagen om de
Romeinse overblijfselen van Collemancio of het
beeldenpark van Castelbuono te verkennen en
een bezoek te brengen aan de Sagrantinowijngaarden en de wijngaarden van ons “One
Goose Revolution” -project. Uitleg over
biologische en biodynamische filosofieën,
picknick in de wijngaard met biologisch, lokaal
geproduceerde vleeswaren en kaas en “torta al
testo”. (vooraf reserveren nodig, minimaal 3
personen.
Duur: 3/4 uur).

Vocabolo Conversino, 153
06033 Cannara (PG)
vinidifilippo.com/en/
0039-0742 73 12 42
info@vinidifilippo.com
Afstand vanaf Borgo:
50 min (55 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Wijnhuis Azienda
Agraria Brunozzi
in Montefalco

Wijnhuis Brunozzi is een klein familiebedrijf, dat op iets meer dan
1 kilometer ten zuiden van Montefalco ligt in CollArfuso. Dit is een
klein oud landelijk dorp met uitzicht over de vlakte van Spoleto.
Dit wijnhuis met exclusieve wijnproductie biedt diverse tours aan,
waaronder de enosafari. Tijdens deze tour zit je comfortabel aan
boord van een jeep en verken je de schaduwrijke paden en valleien.
Het is een spannende tour in de wijngaard tussen de vaten op zoek
naar de beste tros Sagrantino om achter de geheimen te komen van
de kelder en de wijn.

Loc. Colle Arfuso 2
06036 Montefalco (PG)
www.aziendagrariabrunozzi.it
0039-3289549774
info@aziendagrariabrunozzi.it
Afstand vanaf Borgo:
45 min (48 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Prijzen: enosafari vanaf 30 euro p.p.

Wijnroute Strada
del Sagrantino
In de heuvels van Umbrië zie je tot zover het oog reikt olijfgaarden
vol knoestige oude olijfbomen en wijnranken vol druiven. Hier
loopt de Strada del Sagrantino, die je langs eindeloze wijngaarden
voert met tussendoor schitterende stadjes als Montefalco, Fabbri,
Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo en Bevagna. Het
is een wonderschoon stukje Italië, waar we jullie graag al proevend
kennis mee laten maken.

Strada del Sagrantino

Want proeven is een must. De Sagrantino is een waar wonder, een
dieprode wijn die je met elke slok weet te verleiden. Als je je neus in het
glas steekt, ruik je de herfst: bramen, bosvruchten en een kruidige geur
die we niet meteen thuis kunnen brengen, maar die je zelfs op de
vroege ochtend doet verlangen naar een bord pasta met wild.

Nog meer wijnroutes en -tips

In Vinissimo – Alles over Italiaanse wijn (2015) hebben we de meest
bijzondere regionale wijnen (en druiven) op een rijtje gezet, met tal van
proeftips. We tippen fijne adresjes waar je naar hartenlust kunt proeven
en hebben een aantal fijne wijnroutes voor je uitgestippeld. PDF versie
voor € 5,95: https://ciaotutti.nl/winkelwagen/?add-to-cart=60597

MicroBirrificio
Diecinove in Spello
Micro bierbrouwerij in Spello waar ook een proeverij mogelijk is
in de tap room. Daarnaast serveren ze ook gerechten met bier in
hun Barricaia. In augustus is er, in de straat waar deze brouwerij
gevestigd is, een 2-daags bierfestival.

Via S. Angelo 12,
06038 Spello (PG)
birradiecinove.com/laboratorio/
0039-0742847494
info@birradiecinove.com
Afstand vanaf Borgo:
35 min (35 km)
Doelgroep:
Volwassen v.a. 18 jaar

Olijven / Olijfolie
Melagrani – biologische boerderij
incl. winkel en restaurant
Olijven plukken incl. ontbijt, lunch
en diner (oktober / november)

Biologische boerderij met grote olijfboomgaard,
winkel en restaurant waar eigen producten verkocht
en geserveerd worden. Daarnaast kun je in oktober en
november helpen met olijven plukken of het oogsten
van saffraan. Om je hiervoor aan te melden dien je
contact op te nemen via tel of per e-mail. De oogst
events worden ook op de website aangegeven.
De dag ziet er (ongeveer) als volgt uit:
10.00 uur: welkom met een gezond boerenontbijt
10.30 uur: aanvang olijvenpluk
12.30 uur: lunch in de olijfgaard met producten van
de boerderij
14.00 uur: voortgang olijvenpluk
17.00 uur: bezoek olijfboer (biologische
productiemethode)
19.00 uur: diner op de boerderij met
typisch regionale producten
Het is ook mogelijk om in het najaar te helpen bij het
saffraan oogsten.
Via Guidonami 16, località Porto
06061 Castiglione del Lago (PG)
0039-075956104 | agriturismo@melagrani.it
www.melagrani.it/en/
Afstand vanaf Borgo:
90 min (110 km)

Villa Roccaccia – Olijven plukken
in de omgeving van het Trasimenomeer, locatie met NL eigenaren
Locatie gerund door NL eigenaren met
appartementen. Op deze locatie bieden ze ook
diverse arrangementen aan zoals bijvoorbeeld
schildervakantie met Trudy van Meeuwen of
olijven plukken.
Via Baroncino,
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
www.villaroccaccia.com/
Afstand vanaf Borgo:
70 min (85 km)
Doelgroep:
v.a. 10 jaar

C.u.fr.ol. Spoleto
"Terre Francescane"

Grote olijfolieproducent in de omgeving Spoleto.

S.S. Flaminia Km. 135,
06049 Spoleto (PG)
terrefrancescane@terrefrancescane.com
0039-0743275819 | www.terrefrancescane.com/gb/
Afstand vanaf Borgo:
40 min (50 km)

Antico Frantoio Nunzi – olijfgaard

Al meer dan een eeuw concentreert de familie
Nunzi zich op de kwaliteit en excellentie van extra
vierge olijfolie, waarbij de olijven in elke fase van de
oogst worden geselecteerd op basis van het
rijpheidsniveau en specifieke kwaliteitsprincipes,
waardoor de 'Olie van de Antico Frantoio Nunzi een
uniek product is met superieure kwaliteitsnormen.
Tussen oktober en november worden de olijven
met de hand geplukt aan het begin van hun rijping
en worden ze verwerkt in de eerste 12 uur van het
oogsten om een olie van uitstekende kwaliteit te
verkrijgen, met een intens en persistent aroma en
een subtiel fruitige smaak. In de molen is het
mogelijk om te ontspannen en de smaak van extra
vergine olijfolie te proeven in de proefruimte, een
gastvrije plek om te proeven en tevens beschikbaar
voor het organiseren van kleine evenementen en
gezellige bijeenkomsten.
Kleine olijfoliefabriek die volgens Tripadvisor
ook vaak bezocht wordt door gidsen na een wijnproeverij. Leuk te combineren met een bezoek
aan de stad Bevagna.
Tour incl. olijfolieproeverij is mogelijk.
Via del Molino 3
06031 Cantalupo (PG)
0039-0742360381 | info@anticofrantoionunzi.it
www.anticofrantoionunzi.it/
Afstand vanaf Borgo:
45 min (43 km)

Agricola Beatrice –
biologische olijfgaard

Montecchio, een middeleeuws stadje gelegen
tussen Orvieto en Todi, wordt ook wel Città dell’Olio
(oliestad) genoemd. Daar, op de glooiende heuvels
van Valserana, op een hoogte van 500 meter,
produceert het landgoed Agricola Beatrice
biologische extra vergine olijfolie.

Via Sandro Pertini 3
01100 Viterbo
0039-3483802234 | info@oliobeatrice.it
www.oliobeatrice.it/en/estate.php

Truffels
Periodes:

Scorzone truffel
Witte truffel		
Bianchetto truffel

1 juni t/m 31 augustus
1 oktober t/m 31 december
15 januari t/m 15 april

Truffels zoeken kan elke dag
met goede weersvoorspelling.

Hit the Road – truffeljacht in de
ochtend met aansluiten lunch
Truffeljacht in het Mount Cucco Park met
aansluitend lunch obv truffel in Gubbio.
Mount Cucco Park & Gubbio (lunchlocatie)
www.hittheroad.tours/truffle-hunting-umbria
0039-3292551243 / 0047-96682368 (Norway)
info@hittheroad.tours
Afstand vanaf Borgo:
Mount Cucco Park – 40 min (35 km)

Tartufi e Funghi Fortunati Antonio Srl:
truffel experience 1/1,5 uur
Truffeljacht incl. proeverij van 1/1,5 uur.

via della Chiesa Tonda 2
06039 Pigge (PG)
www.fortunatiantonio.com/truffle-tour/
0039-0743520863 | info@fortunatiantonio.it
Afstand vanaf Borgo:
40 min (45 km)
Prijzen:
Tour 2 personen - 40 euro
Tour 3-5 personen - 30 euro
Tour 6-10 personen - 23 euro
Tour 11-20 personen - 18 euro

The Black Truffle Lodge
– dag truffels zoeken

Onvergetelijke dag truffels zoeken waarbij je meer
leert over de Umbrische cultuur, inclusief:
- Vervoer naar de omliggende heuvel met een 4 wheel drive
- Truffeljacht en truffelproeverij
- Typische lokale antipasti: huisgemaakte Pecorino kaas,
salami’s, bruchetta met truffel en wijn.
- Uitgebreide traditionele Umbrische lunch incl. veel wijn.
Località Pettino
06042 Campello sul Clitunno
www.blacktrufflelodge.com
0039-3334985387 | info@wildfoodsitaly.com
Afstand vanaf Borgo:
60 min (55 km)
Prijzen:
Volwassenen - 150 euro p.p. (min. 2 personen)
Kinderen 12-17 jaar - 50 euro
Kinderen 5-12 jaar - 25 euro
Kinderen tot 5 jaar - GRATIS

Il Tartufo di Massimo

Truffeljacht incl. proeverij van 1/1,5 uur. Massimo
Damiano is geboren in Perugia en woont nu in NL.
Hij en zijn familie zijn echte truffelzoekers en hij
heeft sinds 2006 zijn geboorteplaats verruild voor
NL en importeert/verkoopt van alles met truffel. Op
zijn website geeft hij aan dat een truffeljacht in Umbrië ook via hem georganiseerd kan worden.
www.iltartufodimassimo.com > blog > zelf...umbrië
0031-630434601 (Massimo Damiano)
info@iltartufodimassimo.com

Truffeljacht in Gubbio

De truffel is een van de meest waardevolle
ingrediënten van de Umbrische keuken, vooral die
van Gubbio. Onder begeleiding van een professionele
zoeker en met de hulp van zijn dierbare "Lagotto
Romagnolo" rashonden is het nu mogelijk om te leren
truffels te zoeken in de prachtige bossen rondom
de stad. Na de wandeling kunt u een proeverij van het
product regelen en uw smaakpapillen laten verrassen!
Gubbio Servizi S.r.l.
Piazza A. Frondizi, 17 - 06024 Gubbio (Perugia)

www.inumbria.net
Tel. 075 922 20 27 | info@inumbria.net
Afstand vanaf Borgo:
20 km
Prijzen:
Prijs: € 35 p.p. Minimaal met 8 personen.
Minstens 2 dagen van te voren reserveren

Paddenstoelen
Paddenstoelenjacht

Ga onder begeleiding wandelen en vind
paddenstoelen die in het kreupelhout groeien
en leer ze kennen en pluk ze.
Gubbio Servizi S.r.l.
Piazza A. Frondizi, 17 - 06024 Gubbio (Perugia)
inumbria.net > things to do > searching for truffles
Tel. 075 922 20 27 | info@inumbria.net
Prijzen:
Prijs: € 35 p.p. Minimaal 10 personen
Minstens 2 dagen van tevoren reserveren.

Chocolade
Perugina –
Museo / Scuola del cioccolato

Chocolademuseum waar je ook chocolade kan
maken, voor jong en oud.
Viale S. Sisto, 207/C, 06132 Perugia (PG)
perugina.com > casa del cioccolato > scuola del cioccolato
0039-800800907

Saffraan
Therapeutische eigenschappen: saffraan heeft
antioxiderende en ontstekingsremmende
eigenschappen en is rijk aan vitamine B.

La Casa dello Zafferano

Città della Pieve staat bekend om de productie van
saffraan. In de middeleeuwen was dit een van de
belangrijkste exportproducten. Het werd niet alleen
gebruikt in de keukens van de rijke families, maar
ook in de ateliers van schilders, als natuurlijke
kleurstof en voor het kleuren van zijde en andere
stoffen. Als je nog meer wilt weten van saffraan,
organiseert La Casa dello Zafferano ook een bezoek
aan een saffraanveld. In de zomer kun je
bijvoorbeeld meehelpen met het planten van de
bollen, in de herfst (oktober-november) kun je zien
hoe er wordt geoogst. Ook kun je kookworkshops
volgen of aanschuiven voor een uitgebreide
proeverij met saffraangerechten. Extra tip: nog
meer smakelijke souvenirs, zoals saffraankaas,
truffelkaas, pasta, olijfolie en wijn sla je in bij Le
Pizzicherie, even verderop aan de Via Pietro
Vannucci (op nummer 23).
Via Pietro Vannucci, 31,
06062 Città della Pieve (PG)
zafferanopolesano.it > zafferano > la casa della zaferano
0039-3473811394
Afstand vanaf Borgo:
90 min (95 km)
Prijzen:
Bezoek museum GRATIS

Linzen
Linzen van Castelluccio di Norcia
(het 'dorp in de wolken')

Alleen al een trip naar Castelluccio is aan te raden
vanwege de vergezichten en de kronkelende wegen
ernaartoe. Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan in dit
bergdorpje. Hier vind je overal kraampjes langs de
weg waar men de linzen verkoopt. Ze worden nog
altijd op biologische wijze en volgens oude tradities
geteeld op de hoogvlakten van Castelluccio (op
ongeveer 1500 m hoogte).
De beste periode om Castelluccio te bezoeken is van
eind mei tot begin juli. Dan doorbreekt de fioritura of
de bloeitijd de monotone toon van het landschap. De
uitgestrekte velden zijn bezaaid met bloeiende wilde
bloemen en van heinde en ver komen toeristen dit
prachtige kleurenspektakel bewonderen. Ook de
linzenplanten staan dan in bloei en kleuren de
hoogvlakte geel.

Koken
Privé kookles bij Cesarine thuis in
Perugia (Italian expert home cook):
Le Cesarine is het oudste netwerk van thuiskoks
in heel Italië in meer dan 120 steden. De koks
zijn erg gepassioneerden en verwelkomen in hun
eigen keuken nieuwsgierige reizigers voor
meeslepende culinaire ervaringen.
www.cesarine.com

Let’s Cook Umbria

Let’s Cook biedt diverse kooklessen aan,
zowel halve dagen als hele dagen. Daarnaast
bieden zij ook combinatietours aan zoals
kookles met wijntour, keramiektour etc
Strada comunale San Marino 25
06125 Perugia
www.cookinumbria.it
0039-3406461480 - info@cookinumbria.it
Afstand vanaf Borgo:
50 min (55 km)
Koken op locatie ook mogelijk
Prijzen:
Diverse prijzen

Kookles pizza/pasta

Kooklessen bij kok thuis in Città della Pieve. Er
is een keuze uit 2 kookworkshops, pasta of
pizza. De pizzaworkshop is ook beschikbaar
voor kinderen vanaf 8 jaar en kost 53 euro. Min.
aantal deelnemers is 2, max. 8
Via Case Basse 20
Città della Pieve (PG)
www.cookbyme.com/en/
0039-3488121628 - info@cookbyme.com
Afstand vanaf Borgo:
80-90 min (93 km)
Prijzen:
65 euro p.p.
(2,5 uur pizza workshop van 17:30-20:00 uur)
95 euro p.p.
(4 uur pasta workshop van 9:30-14:00 uur)

Umbria cooks 4 U

kooklessen, ook speciaal voor kinderen
vanaf 7 jaar. (Ook op locatie mogelijk)

www.umbriacooks4u.com
0039-0755732182 / 0039-3486926718
info@umbriacooks4u.com

Madonna del Piatto

kookles in de buurt van Assisi door Letizia
Mattiacci (Italiaanse getrouwd met NL)
www.madonnadelpiatto.com | 0039-3287025297
Letizia.mattiacci@gmail.com / ruurddejong@hotmail.com

Life Italian Style

Amerikaanse kok die is verhuisd naar
Umbrië en tours incl. kooklessen verzorgt.

www.lifeitalianstyle.com
0039-336634092 | Info@lifeitalianstyle.com

Markttour incl. kookles:

cesarina.com > cooking classes > perugia
> market tour and cooking class

Hit the road tours:

www.hittheroad.tours/cooking-class-umbria/

Diverse kooklessen:

www.viator.com/searchResults/all?text=umbria%20
tours%2C%20cooking%20classes&destId=

Little Chef: Italiaanse kookles
voor kinderen in Todi:

www.musement.com/nl/perugia/baby-chef-italiancooking-class-for-children-94297/

