KATALOG IZDELKOV
2020/2021

monterossoistra.com

VSEBINA

Vina

stran 6

Olja

stran 20

Sadni namazi
stran 28

Darilni program
stran 36

POSESTVO
Po večletni skupni poslovni poti sva

je na trg prišel Monterosso Nero 2015

se leta 2006 lotila novega podviga,

iz trte sorte montepulciano, jeseni pa

kjer je pot narekovala strast do

so iz kleti priromale prve steklenice

vina, zgodovine in narave. Na z

penečega vina Monteclassico.

makijo poraščenem in skalnatem

Naše poslanstvo je
ustvarjati vrhunske
proizvode in
doživetja v
zgodovinsko bogati
in geografsko
enotni regiji Istra.

savudrijskem rtu, kjer ponekod zemlja

Monte Rosso ne povezuje le narodov,

še nikoli ni bila obdelana, sva našla

marveč je most med preteklostjo

prostor, kjer se je v prihodnjih letih

in prihodnostjo. Nekdaj obdelana

najina ideja z naravo združila v eno.

zemlja, ki je rodila obilne in zdrave

Poleg izjemne lege naju je prepričala

plodove domačim obdelovalcem je

posebnost območja, saj bližina morja

bila sčasoma opuščena, in tako jo

ustvarja posebno mikroklimo, suho in

je preraslo grmičevje, a mi smo jo

vetrovno, ki močno zmanjša količino

ponovno očistili in uredili tako, da bodo

padavin, kar je ugodno tako za trte kot

zdravi in kakovostni izdelki na voljo tudi

tudi za zdravo rast oljk.

prihodnjim rodovom. Ker verjamemo,
da smo uredili ta prečudoviti košček

Na trg smo vstopili leta 2016, in sicer z

zemlje v pravi raj, smo se seveda

vinom Monterosso Malvazija 2015 ter

odoločili, da ga želimo deliti z vsemi, ki

večkrat nagrajenim ekstra deviškim

potrebujej oddih ali praznovaneje v tem

oljčnim oljem Monte Rosso. Maja 2017

enkratnem okolju.

Srčno vrjamemo v Istro kot enovito regijo, zato povezujemo in
aktivno vključujemo strokovnjake z vseh treh delov pokrajine,
da doprinesejo svoje neprecenljivo znanje in izkušnje ter s
tem ustvarjajo moderno in odprto podjetje.
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Vina

Malvazija iz grozdja pobranega na lastnem, istrskem
posestvu

Elegantno in harmonično rdeče vino, srednjega
telesa iz sorte Montepulciano iz ročno obranega
grozdja z lastnega posestva.

Monterosso Malvazija
2020 0,75l belo vino

Monterosso Nerone
2018 0,75l rdeče vino iz
sorte Montepulciano

To vino je kristalno rumene barve s pridihom svežih odtenkov
zelene. Prepoznavni znak Malvazije iz hiše Monterosso je preplet
igrive svežine z elegantno mineralnostjo, ki prežemata aromo in
paleto tega lahkega suhega vina, narejenega izključno iz trte istrska
malvazija. Bogata aroma, katere skladno harmonijo sestavljajo
cvetlične note akacije, obdane s citrusnimi notami nektarininih in
pomarančnnih lupin, je lepo zaokrožena s pridihom sveže hruške in
kančkom mete. Suho vino srednjega telesa združuje svežino čiste
malvazije z bogato a umirjeno mineralnostjo istrske prsti v prijetno
in elegantno sadno paleto, ki se zaključi s pookusom rahlo grenkega
mandlja. Izvrstno dopolni jedi mediteranske kuhinje, predvsem iz
belih rib in lahkega belega mesa s svežimi zelenjavnimi prilogami.

Vino je prelepe rubinasto rdeče barve s kristalnim odleskom,
žlahtno aromo in harmoničnim okusom. Iz družine
Monterosso vin ima Nerone najbogatejšo aromo z izrazitimi
notami jagodičevja, med katerimi prevladujeta malina in
divja robida. Sadni noti se preko sladkega korena neopazno
prelevita v vonj temne čokolade, ovite v žametno vanilijo in
žlahtno cedrovino. Suho vino polnega telesa, v katerem se
harmonično prepletata svežina taninov in mehkoba toplega
sadnega okusa jagodičevja s pridihom kakavovih zrn, ki se v
pookusu preobrazijo v žlahtne višnje. Vino se odlično poda k
dobro uležani bržolni govedini, dimljenim mesnim jedem in
bogatim čokoladnim sladicam.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
100 % istrska malvazija

Letnik
2019

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sorta
100% Montepulciano

Letnik
2018

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Barva
limonasta

Vsebnost alkohola
13%

Regija
hrvaška Istra

Barva
rubinasto rdeča

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
10-12 °C

Embalaža
0,75l steklenica

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
14-16 °C

Embalaža
0,75l steklenica

Več o izdelku

Več o izdelku
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NOVO !

NOVO !

Suha penina iz čiste malvazije

Suha penina iz lastnega grozdja
sorte Montepulciano

Monterosso
Monteclassico penina
Brut Nature Dosage Zéro
0,75l

Monterosso
Monteclassico Rosé
penina Brut Nature
Dosage Zéro 0,75l

Vino bleščeče zlate barve z elegantnim zelenim odtenkom,
polno drobnih kristalnih mehurčkov. Monteclassico je
najbolj elegantno vino posestva Monterosso. Ima bogato
sadno aromo, v kateri se skladno prepletajo note redeče
pomaranče in limetine lupine z notami zelenega jabolka in
zelene slive. Vse skupaj harmonično dopolni masleni vonj
sveže pečenih rogljičkov. Vino, narejeno po klasični metodi,
je izjemno suho, kar mu skupaj s skladnim srednjim telesom
in prijetno mineralnostjo podarja eleganco brez primere. To
bogato a umirjeno paleto skladno dopolnjuje pookus sočne
vinogradniške breskve. Monteclassico je lahko tako odličen
aperitiv, kot tudi izvrsten spremljevalec izbranih morskih jedi
in raznovrstnih sirov.

Peneče vino, Brut Nature Dosage Zéro, iz
grozdja montepulciano, Vino je bleščeče
rožnate barve z elegantnimi drobnimi
mehurčki. Monteclassico rosé je najbolj
prefinjeno vino posestva Monterosso. Ima
bogato sadno aromo, ki jo harmonično dopolni
masleni vonj sveže pečenih rogljičkov. Vino,
narejeno po klasični metodi, je izjemno suho,
kar mu skupaj s skladnim srednjim telesom
in prijetno mineralnostjo podarja eleganco
brez primere. Monteclassico rosé je lahko
odličen aperitiv, kot tudi izvrsten spremljevalec
raznovrstnih jedi.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
Istrska Malvazija 100%

Vsebnost alkohola
12,5%

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sorta
Montepulciano

Vsebnost alkohola
12,5%

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Embalaža
0,75l steklenica

Sladkorna stopnja
Brut Nature, Dosage Zero

Regija
Hrvaška Istra

Embalaža
0,75l steklenica

Sladkorna stopnja
Brut Nature, Dosage Zero

Regija
Hrvaška Istra

Barva
Limonasta

Temperatura serviranja
6-8 °C

Barva
Limonasta

Temperatura serviranja
6-8 °C

Več o izdelku

Več o izdelku
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LIMITED EDITION

Po oceni revije Dolce Vita - marec 2020 gre za: “eno
najboljših malvazij na našem trgu. Vir: Dolce Vita
marec 2020, stran 29

KANTE

Vitovska velja za kraljico kraškega vinogradništva.
Sadne in cvetne dišave, ki se dopolnjujejo z morskimi
vonji. V ustih je vino mineralno, rahlo balzamično in
sveže.

Monterosso Malvazija
Selekcija 2017 belo vino
0,75l

Kante Vitovska 2017
0,75l belo vino

Po oceni revije Dolce Vita – marec 2020 gre za: “eno najboljših
malvazij na našem trgu. Kompleksen vonj po pikantnih tepkah in
zeliščih, v ustih pa prelepo in harmonično polno. Ima ravno prav
svežine, ki kliče po ŠE in lep svilen dolg pookus.

Vitovska velja za kraljico kraškega vinogradništva.
Vino tudi na videz ohranja svojo nežnost in eleganco s
čudovito slamnato rumeno barvo. Sadne in cvetne dišave
se dopolnjujejo z morskimi vonjavami. V ustih je vino
mineralno, rahlo balzamično in sveže.

Vir: Dolce Vita marec 2020, stran 29
Gre za vino, ki je nastalo iz grozdja, ki je bilo ročno obrano na
najboljših legah vinogradov istrskega posesta Monte Rosso.
Malvazija Monterosso je sveže belo suho vino, narejeno izključno
iz istrske malvazije. Sveža sadna aroma je izjemno nežna, izvrstno
se poveže z bogatim in polnim okusom čistega značaja, ki ima le
kanček prijetne sladkosti. Vino ima dolg in poln pookus, ki nazadnje
razkrije vse njegove čare in se izvrstno poda k vsakemu letnemu
času in vsem priložnostim.
Malvazija Selekcija je na voljo v omejeni količini. Če imate dobre
pogoje skladiščenja vam priporočamo, da jo popijete šele čez tri ali
več let, ker bo takrat zablestela z vsemi svojimi čari.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
malvazija Istrska 100%

Letnik
2017

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Barva
zlata

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
13-14 °C

Embalaža
0,75l steklenica

Sorta
100% vitovska, ročno obrano
grozdje
Sestava tal
tržaški kras, rdeča tla in apnenčasta
skala
Barva
slamnato rumena

Letnik
2017

Vsebnost alkohola
12,5 %l

V kleti
bela vinifikacija
12 mesecev staranje v starih
francoskih hrastovih sodih in 6
mesecev stabilizacije v jeklenih
rezervoarjih. Vino stekleničeno
brez filtracije.

Temperatura serviranja
12-13° C

Sladkorna stopnja
suho

Več o izdelku

Več o izdelku
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Regija
Furlanija-Julijska krajina (Italija)
Embalaža
0,75l steklenica

KANTE

KANTE SELECTION

Vino s pravim izrazom Krasa. Sadje, citrusi s
pikantnimi aromatičnimi notami, mehki dotiki
vanilije, ki se prepletajo z morsko mineralnostjo.
Kompleksno, elegantno, sveže in žametno ter hkrati
bogato in široko,…

Verodostojno in elegantno vino s prefinjenim
vonjem. Izstopa po svežini, kljub dolgemu obdobju
staranja. Zanj značilna je slanost in mineralnost, ki
jo dajejo rdeča zemlja, bogata z mineralnimi solmi,
bližina…

Kante Chardonnay 2017
0,75l belo vino

Kante La Bora di Kante
2009 0,75l belo vino

Mednarodno vino, ki v tem primeru postane pravi izraz
ozemlja, Krasa. Sadje, citrusi s pikantnimi aromatičnimi
notami, mehki dotiki vanilije, ki se prepletajo z morsko
mineralnostjo in dajejo življenje kompleksnemu ter
elegantnemu izdelku. Od prvega požirka je sveža in žametna,
a hkrati bogata in široka, odločna ter obstojna.

Vino s svojimi naravnimi značilnostmi in edinstvenostjo,
zahvaljujoč posebno ugodnim vremenskim razmeram leta
2009. Verodostojno in elegantno, s prefinjenim vonjem.
Izstopa po svežini, kljub dolgemu obdobju staranja. Zanj
značilna je slanost in mineralnost, ki jo dajejo rdeča zemlja,
bogata z mineralnimi solmi, bližina morja in vpliv močne
burje. V trenutku okušanja se zaznajo note rumenega sadja,
citrusov in masla.
Edi Kante v svoji teritorialnosti opredeli Chardonnay del
Carso, Trst pa “mesto Bora”.

Dodatne informacije
Sorta
100% chardonnay, ročno obrano
grozdje
Sestava tal
tržaški kras, rdeča tla in apnenčasta
skala
Barva
slamnato rumena

Dodatne informacije
Letnik
2017
Vsebnost alkohola
12,5 %
Temperatura serviranja
12-13° C
Regija
Furlanija-Julijska krajina (Italija)

Več o izdelku

V kleti
bela vinifikacija
12 mesecev staranje v starih
francoskih hrastovih sodih in 6
mesecev stabilizacije v jeklenih
rezervoarjih.
Vino stekleničeno brez filtracije.
Embalaža
0,75l steklenica

Nagrade
Vino Italije VITAE BIBENDA

Barva
slamnato rumena

Vsebnost alkohola
12,5 %

Sorta
100% chardonnay 2009, ročno
obrano grozdje

Letnik
2009

Temperatura serviranja
12-13 ° C

V kleti
bela vinifikacija
12 mesecev staranja v starih
barrikih in 24 mesecev stabilizacije
v jeklenih rezervoarjih. Vino
stekleničeno brez filtracije. V kleti
je počivalo več kot 90 mesecev.

Regija
Furlanija-Julijska krajina (Italija)

Sestava tal
tržaški kras, rdeča tla in apnenčasta
skala

Več o izdelku
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Embalaža
0,75l steklenica

NOVO !

NOVO !

Suha penina iz čiste malvazije

Suha penina iz Montepulciana.

Monterosso
Monteclassico penina
Brut Nature Dosage Zéro
1,5l

Monterosso
Monteclassico Rosé
penina Brut Nature
Dosage 1,5l

Vino bleščeče zlate barve z elegantnim zelenim odtenkom,
polno drobnih kristalnih mehurčkov – Monteclassico je
najbolj elegantno vino posestva Monterosso. Ima bogato
sadno aromo, v kateri se skladno prepletajo note redeče
pomaranče in limetine lupine z notami zelenega jabolka in
zelene slive. Vse skupaj harmonično dopolni masleni vonj
sveže pečenih rogljičkov. Vino, narejeno po klasični metodi,
je izjemno suho, kar mu skupaj s skladnim srednjim telesom
in prijetno mineralnostjo podarja eleganco brez primere. To
bogato a umirjeno paleto skladno dopolnjuje pookus sočne
vinogradniške breskve. Monteclassico je lahko tako odličen
aperitiv, kot tudi izvrsten spremljevalec izbranih morskih jedi
in raznovrstnih sirov.

Peneče vino, Brut Nature Dosage Zéro, iz grozdja
montepulciano, Vino je bleščeče rožnate barve z elegantnimi
drobnimi mehurčki. Monteclassico rosé je najbolj prefinjeno
vino posestva Monterosso. Ima bogato sadno aromo,
ki jo harmonično dopolni masleni vonj sveže pečenih
rogljičkov. Vino, narejeno po klasični metodi, je izjemno
suho, kar mu skupaj s skladnim srednjim telesom in prijetno
mineralnostjo podarja eleganco brez primere. Monteclassico
rosé je lahko odličen aperitiv, kot tudi izvrsten spremljevalec
raznovrstnih jedi.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
100% istrska malvazija

Vsebnost alkohola
12,5%

Regija
hrvaška Istra

Sorta
Montepulciano

Vsebnost alkohola
12%

Regija
hrvaška Istra

Barva
limonasta

Temperatura serviranja
6-8 °C

Embalaža
1,5 l steklenica

Barva
rožnata

Temperatura serviranja
6-8 °C

Embalaža
1,5 l steklenica

Sladkorna stopnja
Brut Nature – Dosage Zero

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sladkorna stopnja
Brut Nature – Dosage Zero

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Več o izdelku

Več o izdelku
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Iz najboljšega grozdja posestva, 24
mesecev starano v rabljenih barik sodčkih.

Po oceni revije Dolce Vita - marec 2020 gre za:
“eno najboljših malvazij na našem trgu. Vir:
Dolce Vita marec 2020, stran 29

Monterosso Malvazija
2015 1,5l belo vino

Monterosso Malvazija
Selekcija 2016 1,5l belo
vino
Po oceni revije Dolce Vita – marec 2020 gre za: “eno najboljših
malvazij na našem trgu. Kompleksen vonj po pikantnih tepkah in
zeliščih, v ustih pa prelepo in harmonično polno. Ima ravno prav
svežine, ki kliče po ŠE in lep svilen dolg pookus.

Za magnume malvazije je uporabljeno le najboljše grozdje,
katerega vino je bilo 24 mesecev starano v rabljenih barik
sodčkih. Tako sta harmonično združeni aromatična svežina
malvazije in skrivnostna globina hrastovega lesa.

Vir: Dolce Vita marec 2020, stran 29
Gre za vino, ki je nastalo iz grozdja, ki je bilo ročno obrano na
najboljših legah vinogradov istrskega posesta Monte Rosso.
Malvazija Monterosso je sveže belo suho vino, narejeno izključno
iz istrske malvazije. Sveža sadna aroma je izjemno nežna, izvrstno
se poveže z bogatim in polnim okusom čistega značaja, ki ima le
kanček prijetne sladkosti. Vino ima dolg in poln pookus, ki nazadnje
razkrije vse njegove čare in se izvrstno poda k vsakemu letnemu
času in vsem priložnostim.
Malvazija Selekcija 2016 je na voljo v omejeni količini. Če imate
dobre pogoje skladiščenja vam priporočamo, da jo popijete šele čez
tri ali več let, ker bo takrat zablestela z vsemi svojimi čari.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
100 % istrska malvazija

Letnik
2019

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sorta
100% istrska malvazija

Letnik
2016

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Barva
limonasta

Vsebnost alkohola
13%

Regija
hrvaška Istra

Barva
limonasta

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
10-12 °C

Embalaža
1,5l steklenica

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
13-14°C

Embalaža
1,5l steklenica

Več o izdelku

Več o izdelku
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Elegantno in harmonično rdeče vino, srednjega
telesa iz sorte Montepulciano iz ročno obranega
grozdja z lastnega posestva.

Monterosso Nerone 2018
1,5l rdeče vino iz sorte
Montepulciano
Sorta Montepulciano je rubinasto rdeče barve z vijoličnim
odsevom, žlahtno aromo in harmoničnim okusom. Iz
družine Monterosso vin ima Nerone bogato aromo višnje
z izrazitimi notami jagodičevja, med katerimi prevladujeta
malina in divja robida. Harmonija svežine in elegantnega
okusa je prepoznavna značilnost tega vina srednjega telesa z
nežnimi tanini ter zaokroženim pookusom.

Dodatne informacije
Sorta
100% Montepulciano

Letnik
2018

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Barva
rubinasto rdeča

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
14-16 °C

Embalaža
1,5l steklenica

Več o izdelku
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Olja

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega nasada.
Svetovno nagrajeno.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega
nasada. Svetovno nagrajeno.

Monterosso Premium
0,25l Ekstra deviško
oljčno olje

Monterosso Premium
0,5l Ekstra deviško
oljčno olje

100% Ekstra deviško oljčno olje iz istrskega nasada Monte
Rosso. Stisnjeno v nekaj urah po obiranju. Svetovno
nagrajeno. Je zelo sadnega okusa, pripravljeno iz šestih sort
oljk (Istrska belica, Leccino, Pendolino, Maurino, Ascolana in
Picholine). Olje je primerno za pripravo solat ali kot dodatek
drugim jedem.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz istrskega nasada Monte
Rosso. Stisnjeno v nekaj urah po obiranju. Svetovno
nagrajeno. Je zelo sadnega okusa, pripravljeno iz šestih sort
oljk (Istrska belica, Leccino, Pendolino, Maurino, Ascolana in
Picholine). Olje je primerno za pripravo solat ali kot dodatek
drugim jedem.

90/100

90/100

Dodatne informacije

Nagrade

Dodatne informacije

Nagrade

Sorta
Istrska Belica, Leccino, Pendolino, Maurino,
Ascolana, Picholine

FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija –
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Sorta
Istrska Belica, Leccino, Pendolino, Maurino,
Ascolana, Picholine

FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija –
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Stiskanje
Hladno stiskano v nekaj urah po obiranju.
Embalaža
0,25l steklenica
Karton
x12 kosov

EVOOLEUM Cordoba, Španija – Gold
Medal 2016, 2017, 2018
NYIOOC New York, ZDA – Gold Medal
2017, 2018, 2019
JOOP Tokyo, Japonska – Gold Medal
2018
LEONE D` ORO, Garda, Italija – Gran
Menzione 2018, Selezione Leone

Več o izdelku

EVOOLEUM Cordoba, Španija – Gold
Medal 2016, 2017, 2018

Stiskanje
Hladno stiskano v nekaj urah po obiranju.

NYIOOC New York, ZDA – Gold Medal
2017, 2018, 2019

Embalaža
0,5l steklenica

JOOP Tokyo, Japonska – Gold Medal
2018

Karton
x6 kosov

LEONE D` ORO, Garda, Italija – Gran
Menzione 2018, Selezione Leone

Več o izdelku

26

27

NOVO !

NOVO !

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega nasada.
Zaščitena označba porekla “Istra”.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega nasada.
Zaščitena označba porekla “Istra”.

Monterosso ISTRA 0,25l
Ekstra deviško oljčno olje

Monterosso ISTRA 0,5l
Ekstra deviško oljčno olje

100% Ekstra deviško oljčno olje iz istrskega nasada Monte
Rosso, pobranih konec septembra in v začetku oktobra.
Stisnjeno v nekaj urah po obiranju.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz istrskega nasada Monte
Rosso, pobranih konec septembra in v začetku oktobra.
Stisnjeno v nekaj urah po obiranju.

Prevladuje sorta leccino, dopolnjuje pa jo istrska belica
(do 10 %). To olje ima izrazite zelene arome (radič, sveže
pokošena trava, artičoka, mandelj), z ne preveč izrazito
pikantnostjo in grenkostjo.

Prevladuje sorta leccino, dopolnjuje pa jo istrska belica
(do 10 %). To olje ima izrazite zelene arome (radič, sveže
pokošena trava, artičoka, mandelj), z ne preveč izrazito
pikantnostjo in grenkostjo.

Zelo uravnoteženo olje, ki zadovoljuje zelo širok spekter
okusov uporabnikov.

Zelo uravnoteženo olje, ki zadovoljuje zelo širok spekter
okusov uporabnikov.

Zaščitena označba porekla “Istra” zagotavlja dodatno
kontrolo kakovosti pri predelavi in polnjenju.

Zaščitena označba porekla “Istra” zagotavlja dodatno
kontrolo kakovosti pri predelavi in polnjenju.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
Leccino, Istrska Belica

Sorta
Leccino, Istrska Belica

Stiskanje
Hladno stiskano v nekaj urah po obiranju.

Stiskanje
Hladno stiskano v nekaj urah po obiranju.

Embalaža
0,25l steklenica

Embalaža
0,25l steklenica

Karton
x12 kosov

Karton
x6 kosov

Več o izdelku

Več o izdelku

28

29

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega nasada.
Svetovno nagrajeno.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega
nasada. Svetovno nagrajeno.

Monterosso Grand
Selection 0,25l Ekstra
deviško oljčno olje

Monterosso Grand
Selection 0,5l Ekstra
deviško oljčno olje

20

21

20

21

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega istrskega nasada.
Stisnjeno v nekaj urah po obiranju. Gre za izredno zgodnjo
trgatev oljk iz najboljših leg. Olje se ponaša z vitalnostjo
mladih plodov iz katerih stisnjena esenca ponuja prav
posebno aromatiko. Olje je primerno za zaključevanje
gotovih jedi.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega istrskega nasada.
Stisnjeno v nekaj urah po obiranju. Gre za izredno zgodnjo
trgatev oljk iz najboljših leg. Olje se ponaša z vitalnostjo
mladih plodov iz katerih stisnjena esenca ponuja prav
posebno aromatiko. Olje je primerno za zaključevanje
gotovih jedi.

Dodatne informacije

Nagrade

Dodatne informacije

Nagrade

Sorta
Leccino

ARISTOLEO AWARDS - High phenolic 2020

Sorta
Leccino

ARISTOLEO AWARDS - High phenolic 2020

Japan Olive Oil Prize (JOOP), Tokyo, Japonska Best in Class 2020, Gold prize 2021

Stiskanje
Hladno stiskanje v roku nekaj ur po obiranju.

NOĆNJAK, Split, Hrvaška- Zlata medalija 2020,
2021

Obiranje
Zelo zgodno obiranje na najboljših legah
posestva – konec septembra, začetek oktobra.
Embalaža
0,25l steklenica

EVOOLEUM EVOO Awards, Cordoba, Španija TOP 100 (2020, 2021)
FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija - 2020

Karton
x6 kosov

OLIO GENIALE 2020, Frantoi Celletti, Italija Zlata medalija 2020, 2021
NYIOOC World Olive Oil Competition, New
York - World´s Best Ilive Oils for 2021 and Gold
medal 2021

Več o izdelku

30

Japan Olive Oil Prize (JOOP), Tokyo, Japonska Best in Class 2020, Gold prize 2021

Stiskanje
Hladno stiskanje v roku nekaj ur po obiranju.

NOĆNJAK, Split, Hrvaška- Zlata medalija 2020,
2021

Obiranje
Zelo zgodno obiranje na najboljših legah
posestva – konec septembra, začetek oktobra.
Embalaža
0,5l steklenica

EVOOLEUM EVOO Awards, Cordoba, Španija TOP 100 (2020, 2021)
FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija - 2020

Karton
x6 kosov

OLIO GENIALE 2020, Frantoi Celletti, Italija Zlata medalija 2020, 2021
NYIOOC World Olive Oil Competition, New
York - World´s Best Ilive Oils for 2021 and Gold
medal 2021

Več o izdelku

31

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega nasada

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega
nasada

Monterosso Casa
Blend 1l Ekstra deviško
oljčno olje

Monterosso Chef
Blend 5l Ekstra
deviško oljčno olje

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega istrskega nasada.
Stisnjeno v nekaj urah po obiranju. Je nežnega okusa,
pripravljeno iz več različnih sort oljk. Nežna aromatika
je primerna tudi za tiste, ki imajo radi nežne okuse. Olje
je primerno za pripravo jedi, tudi za toplotno obdelavo
(kuhanje, pečenje…).

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega istrskega nasada.
Stisnjeno v nekaj urah po obiranju. Je nežnega okusa,
pripravljeno iz več različnih sort oljk. Nežna aromatika
je primerna tudi za tiste, ki imajo radi nežne okuse. Olje
je primerno za pripravo jedi, tudi za toplotno obdelavo
(kuhanje, pečenje…).

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Stiskanje
Hladno stiskano v nekaj urah po obiranju.

Karton
x6 kosov

Embalaža
1l steklenica

Stiskanje
Hladno stiskano v nekaj urah po obiranju.
Embalaža
5l karnister

Več o izdelku

Več o izdelku

32

33

Sadni namazi

Sadni namaz iz fig, ki so bile ročno obrane na
lastnem istrskem posestvu.

Sadni namaz iz malin, vsaj 70% sadni delež.

Monterosso Sadni namaz
– figa 400g

Monterosso Sadni namaz
– malina 390g

Sadni namaz je skrbno pripravljen iz fig, ki so bile ročno
obrane na lastnem istrskem posestvu. Namaz vsebuje vsaj
73% sadni delež. Primeren je kot dodatek različnim jedem
npr. k sirnim narezkom, oreščkom, za sladkanje, pripravo
koktajlov, kot sladek namaz za na kruh ipd.

Sadni namaz vsebuje vsaj 70% sadni delež in ima zelo
intenzivno barvo in okus. Primeren je kot dodatek različnim
jedem npr. k sladicam, sladoledom, kot tortni namaz, za
smutije, kot namaz za na kruh ipd.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sadje
Fige iz lastnega istrskega nasada

Embalaža
400g kozarec

Sadje
Maline

Embalaža
390g kozarec

Sadni delež
Vsaj 73% fig

Karton
x6 kosov

Sadni delež
Vsaj 70% malin

Karton
x6 kosov

Več o izdelku

Več o izdelku

36

37

Sadni namaz iz robid, vsaj 69% sadni delež.

Sadni namaz iz breskev, vsaj 70% sadni delež.

Monterosso Sadni namaz
– robida 390g

Monterosso Sadni namaz
– breskev 390g

Sadni namaz vsebuje vsaj 69% sadni delež in ima zelo
globoko barvo ter intenziven okus. Primeren je kot dodatek
različnim jedem npr. k divjačini, sladicam, sladoledom, kot
tortni namaz, za smutije, kot namaz za na kruh ipd.

Sadni namaz vsebuje vsaj 70% sadni delež in ima zelo
intenziven okus ter nežno strukturo. Primeren je kot
dodatek različnim jedem npr. sladicam, sladoledom, za
palačinke, kot tortni namaz, za smutije, pripravo koktajlov,
kot namaz za na kruh ipd.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sadje
Robide

Embalaža
390g kozarec

Sadje
Breskve

Embalaža
390g kozarec

Sadni delež
Vsaj 69% robid

Karton
x6 kosov

Sadni delež
Vsaj 70% breskev

Karton
x6 kosov

Več o izdelku

Več o izdelku

38

39

Sadni namaz iz sliv, vsaj 71% sadni delež.

Monterosso Sadni namaz
– sliva 390g

Sadni namaz vsebuje vsaj 71% sadni delež in ima zelo
intenziven okus. Primeren je kot dodatek različnim jedem
npr. sladicam, sladoledom, kot tortni namaz, za smutije, ipd.

Dodatne informacije
Sadje
Slive

Embalaža
390g kozarec

Sadni delež
Vsaj 71% fig

Karton
x6 kosov

Več o izdelku

40

Darilni program

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega
nasada. Svetovno nagrajeno.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega
nasada. Svetovno nagrajeno.

Ekstra deviško oljčno
olje v darilni embalaži
0,25l

Monterosso Premium
0,5l Ekstra deviško
oljčno olje v darilni
embalaži

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega istrskega nasada.
Stisnjeno v nekaj urah po obiranju. Svetovno nagrajeno. Je
zelo sadnega okusa, pripravljeno iz šestih sort oljk (Istrska
belica, Leccino, Pendolino, Maurino, Ascolana in Picholine).
Olje je primerno za pripravo solat ali kot dodatek drugim
jedem.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz istrskega nasada
Monte Rosso. Stisnjeno v nekaj urah po obiranju.
Svetovno nagrajeno. Je zelo sadnega okusa,
pripravljeno iz šestih sort oljk (Istrska belica, Leccino,
Pendolino, Maurino, Ascolana in Picholine). Olje je
primerno za pripravo solat ali kot dodatek drugim
jedem.

90/100

90/100

Dodatne informacije

Nagrade

Sorta
Istrska Belica, Leccino, Pendolino, Maurino,
Ascolana, Picholine

FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija –
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Stiskanje
Hladno stiskano v nekaj urah po obiranju.
Embalaža
0,25l steklenica
Karton
x12 kosov

EVOOLEUM Cordoba, Španija – Gold
Medal 2016, 2017, 2018
NYIOOC New York, ZDA – Gold Medal
2017, 2018, 2019
JOOP Tokyo, Japonska – Gold Medal
2018
LEONE D` ORO, Garda, Italija – Gran
Menzione 2018, Selezione Leone

Več o izdelku

Dodatne informacije

Sorta
Istrska Belica, Leccino, Pendolino, Maurino,
Ascolana, Picholine
Stiskanje
Hladno stiskano v nekaj urah po obiranju.
Embalaža
0,5l steklenica
Karton
x12 kosov

Nagrade

FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija –
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
EVOOLEUM Cordoba, Španija – Gold
Medal 2016, 2017, 2018
NYIOOC New York, ZDA – Gold Medal
2017, 2018, 2019
JOOP Tokyo, Japonska – Gold Medal
2018
LEONE D` ORO, Garda, Italija – Gran
Menzione 2018, Selezione Leone

Več o izdelku

44

45

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega nasada.
Svetovno nagrajeno.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega nasada.
Svetovno nagrajeno.

Monterosso Grand Selection 0,25l
Ekstra deviško oljčno olje v darilni
embalaži

Monterosso Grand Selection 0,25l
Ekstra deviško oljčno olje v beli
darilni embalaži

20

21

100% Ekstra deviško oljčno
olje iz lastnega istrskega
nasada. Stisnjeno v nekaj
urah po obiranju. Gre za
izredno zgodnjo trgatev oljk iz
najboljših leg. Olje se ponaša
z vitalnostjo mladih plodov iz
katerih stisnjena esenca ponuja
prav posebno aromatiko. Olje
je primerno za zaključevanje
gotovih jedi.

100% Ekstra deviško oljčno
olje iz lastnega istrskega
nasada. Stisnjeno v nekaj
urah po obiranju. Gre za
izredno zgodnjo trgatev
oljk iz najboljših leg. Olje se
ponaša z vitalnostjo mladih
plodov iz katerih stisnjena
esenca ponuja prav posebno
aromatiko. Olje je primerno za
zaključevanje gotovih jedi.

20

Dodatne informacije

Nagrade

Dodatne informacije

Nagrade

Sorta
Leccino

ARISTOLEO AWARDS - High phenolic 2020

Sorta
Leccino

ARISTOLEO AWARDS - High phenolic 2020

Japan Olive Oil Prize (JOOP), Tokyo, Japonska Best in Class 2020, Gold prize 2021

Stiskanje
Hladno stiskanje v roku nekaj ur po obiranju.

NOĆNJAK, Split, Hrvaška- Zlata medalija 2020,
2021

Obiranje
Zelo zgodno obiranje na najboljših legah
posestva – konec septembra, začetek oktobra.
Embalaža
0,25l steklenica

EVOOLEUM EVOO Awards, Cordoba, Španija TOP 100 (2020, 2021)

Karton
x6 kosov

46

NOĆNJAK, Split, Hrvaška- Zlata medalija 2020,
2021

Obiranje
Zelo zgodno obiranje na najboljših legah
posestva – konec septembra, začetek oktobra.
Embalaža
0,25l steklenica

OLIO GENIALE 2020, Frantoi Celletti, Italija Zlata medalija 2020, 2021

Karton
x6 kosov

NYIOOC World Olive Oil Competition, New
York - World´s Best Ilive Oils for 2021 and Gold
medal 2021

Več o izdelku

Japan Olive Oil Prize (JOOP), Tokyo, Japonska Best in Class 2020, Gold prize 2021

Stiskanje
Hladno stiskanje v roku nekaj ur po obiranju.

FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija - 2020

21

EVOOLEUM EVOO Awards, Cordoba, Španija TOP 100 (2020, 2021)
FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija - 2020
OLIO GENIALE 2020, Frantoi Celletti, Italija Zlata medalija 2020, 2021
NYIOOC World Olive Oil Competition, New
York - World´s Best Ilive Oils for 2021 and Gold
medal 2021

Več o izdelku
47

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega
nasada. Svetovno nagrajeno.

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega
nasada. Svetovno nagrajeno.

Monterosso Grand Selection 0,5l
Ekstra deviško oljčno olje v darilni
embalaži

Monterosso Grand Selection 0,5l
Ekstra deviško oljčno olje v beli
darilni embalaži

20

21

100% Ekstra deviško oljčno olje
iz lastnega istrskega nasada.
Stisnjeno v nekaj urah po
obiranju. Gre za izredno zgodnjo
trgatev oljk iz najboljših leg. Olje
se ponaša z vitalnostjo mladih
plodov iz katerih stisnjena
esenca ponuja prav posebno
aromatiko. Olje je primerno za
zaključevanje gotovih jedi.

20

21

100% Ekstra deviško oljčno olje
iz lastnega istrskega nasada.
Stisnjeno v nekaj urah po
obiranju. Gre za izredno zgodnjo
trgatev oljk iz najboljših leg. Olje
se ponaša z vitalnostjo mladih
plodov iz katerih stisnjena
esenca ponuja prav posebno
aromatiko. Olje je primerno za
zaključevanje gotovih jedi.

Dodatne informacije

Nagrade

Dodatne informacije

Nagrade

Sorta
Leccino

ARISTOLEO AWARDS - High phenolic 2020

Sorta
Leccino

ARISTOLEO AWARDS - High phenolic 2020

Japan Olive Oil Prize (JOOP), Tokyo, Japonska Best in Class 2020, Gold prize 2021

Stiskanje
Hladno stiskanje v roku nekaj ur po obiranju.

NOĆNJAK, Split, Hrvaška- Zlata medalija 2020,
2021

Obiranje
Zelo zgodno obiranje na najboljših legah
posestva – konec septembra, začetek oktobra.

EVOOLEUM EVOO Awards, Cordoba, Španija TOP 100 (2020, 2021)

Embalaža
0,5l steklenica

FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija - 2020

Karton
x6 kosov

OLIO GENIALE 2020, Frantoi Celletti, Italija Zlata medalija 2020, 2021
NYIOOC World Olive Oil Competition, New
York - World´s Best Ilive Oils for 2021 and Gold
medal 2021

Več o izdelku

48

Japan Olive Oil Prize (JOOP), Tokyo, Japonska Best in Class 2020, Gold prize 2021

Stiskanje
Hladno stiskanje v roku nekaj ur po obiranju.

NOĆNJAK, Split, Hrvaška- Zlata medalija 2020,
2021

Obiranje
Zelo zgodno obiranje na najboljših legah
posestva – konec septembra, začetek oktobra.
Embalaža
0,5l steklenica

EVOOLEUM EVOO Awards, Cordoba, Španija TOP 100 (2020, 2021)
FLOS OLEI Olive oil guide Rim, Italija - 2020

Karton
x6 kosov

OLIO GENIALE 2020, Frantoi Celletti, Italija Zlata medalija 2020, 2021
NYIOOC World Olive Oil Competition, New
York - World´s Best Ilive Oils for 2021 and Gold
medal 2021

Več o izdelku

49

Sadni namaz iz fig, ki so bile ročno obrane na
lastnem istrskem posestvu.

Monterosso Sadni namaz –
figa 400g v darini embalaži

100% Ekstra deviško oljčno olje iz lastnega nasada,
svetovno nagrajeno in sadni namaz iz fig, ki so bile
ročno obrane na lastnem istrskem posestvu.

Monterosso Darilni paket Figov namaz
400g + Grand Selection 0,25l Ekstra
deviško oljčno olje

Sadni namaz je skrbno pripravljen
iz fig, ki so bile ročno obrane na
lastnem istrskem posestvu. Namaz
vsebuje vsaj 73% sadni delež.
Primeren je kot dodatek različnim
jedem npr. k sirnim narezkom,
oreščkom, za sladkanje, pripravo
koktajlov, kot sladek namaz za na
kruh ipd.

Darilni paket vsebuje
izdelke iz istrskega
nasada Monterosso
in je lahko zelo lepo
darilo za tiste, ki cenijo
istrske dobrote.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sadje
Fige iz lastnega istrskega nasada

Embalaža
400g kozarec

Darilni paket
Sestavljen iz dveh artiklov

Sadni delež
Vsaj 73% fig

Karton
x6 kosov

Olje
Monterosso Grand Selection 0,25l 100% Ekstra
deviško oljčno olje iz lastnega nasada. Svetovno
nagrajeno.

Sadni namaz
Monterosso Sadni namaz – figa 400g. Iz fig, ki so
bile ročno obrane na lastnem istrskem posestvu.
Embalaža
400g kozarec in 0,25l steklenica v darilni
embalaži
Karton
x6 kosov

Več o izdelku

Več o izdelku
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51

Malvazija iz grozdja pobranega na
lastnem, istrskem posestvu

Elegantno in harmonično rdeče vino,
srednjega telesa iz sorte Montepulciano
iz ročno obranega grozdja z lastnega
posestva.

Monterosso Malvazija
2019 0,75l belo vino v
darilni embalaži

Monterosso
Nerone 2018 0,75l
rdeče vino iz sorte
Montepulciano v
darilni embalaži

To vino je kristalno rumene barve s pridihom svežih
odtenkov zelene. Prepoznavni znak Malvazije iz hiše
Monterosso je preplet igrive svežine z elegantno
mineralnostjo, ki prežemata aromo in paleto tega
lahkega suhega vina, narejenega izključno iz trte istrska
malvazija. Bogata aroma, katere skladno harmonijo
sestavljajo cvetlične note akacije, obdane s citrusnimi
notami nektarininih in pomarančnnih lupin, je lepo
zaokrožena s pridihom sveže hruške in kančkom mete.
Suho vino srednjega telesa združuje svežino čiste
malvazije z bogato a umirjeno mineralnostjo istrske
prsti v prijetno in elegantno sadno paleto, ki se zaključi s
pookusom rahlo grenkega mandlja. Izvrstno dopolni jedi
mediteranske kuhinje, predvsem iz belih rib in lahkega
belega mesa s svežimi zelenjavnimi prilogami.

Sorta Montepulciano je rubinasto rdeče
barve z vijoličnim odsevom, žlahtno aromo in
harmoničnim okusom. Iz družine Monterosso
vin ima Nerone bogato aromo višnje z izrazitimi
notami jagodičevja, med katerimi prevladujeta
malina in divja robida. Harmonija svežine in
elegantnega okusa je prepoznavna značilnost
tega vina srednjega telesa z nežnimi tanini ter
zaokroženim pookusom.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
100 % istrska malvazija

Letnik
2019

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sorta
100% Montepulciano

Letnik
2018

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Barva
limonasta

Vsebnost alkohola
13%

Regija
hrvaška Istra

Barva
rubinasto rdeča

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
10-12 °C

Embalaža
0,75l steklenica

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
14-16 °C

Embalaža
0,75l steklenica

Več o izdelku

Več o izdelku
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53

NOVO !

NOVO !

Suha penina iz čiste malvazije

Suha penina iz lastnega grozdja sorte
Montepulciano

Monterosso
Monteclassico
penina Brut Nature
Dosage Zéro 0,75l v
darilni embalaži

Monterosso
Monteclassico penina
Rosé Brut Nature
Dosage Zéro 0,75l v
darilni embalaži
Peneče vino, Brut Nature Dosage Zéro,
iz grozdja montepulciano, Vino je
bleščeče rožnate barve z elegantnimi
drobnimi mehurčki. Monteclassico
rosé je najbolj prefinjeno vino posestva
Monterosso. Ima bogato sadno aromo,
ki jo harmonično dopolni masleni vonj
sveže pečenih rogljičkov. Vino, narejeno
po klasični metodi, je izjemno suho, kar
mu skupaj s skladnim srednjim telesom in
prijetno mineralnostjo podarja eleganco
brez primere. Monteclassico rosé je
lahko odličen aperitiv, kot tudi izvrsten
spremljevalec raznovrstnih jedi.

Vino bleščeče zlate barve z elegantnim zelenim
odtenkom, polno drobnih kristalnih mehurčkov.
Monteclassico je najbolj elegantno vino posestva
Monterosso. Ima bogato sadno aromo, v kateri
se skladno prepletajo note redeče pomaranče
in limetine lupine z notami zelenega jabolka in
zelene slive. Vse skupaj harmonično dopolni
masleni vonj sveže pečenih rogljičkov. Vino,
narejeno po klasični metodi, je izjemno suho,
kar mu skupaj s skladnim srednjim telesom in
prijetno mineralnostjo podarja eleganco brez
primere. To bogato a umirjeno paleto skladno
dopolnjuje pookus sočne vinogradniške breskve.
Monteclassico je lahko tako odličen aperitiv, kot
tudi izvrsten spremljevalec izbranih morskih jedi
in raznovrstnih sirov.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
Istrska Malvazija 100%

Vsebnost alkohola
12,5%

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sorta
Montepulciano

Vsebnost alkohola
13%

Regija
hrvaška Istra

Embalaža
0,75l steklenica

Sladkorna stopnja
Brut Nature, Dosage Zero

Regija
Hrvaška Istra

Barva
limonasta

Temperatura serviranja
6-8 °C

Embalaža
0,75l steklenica

Barva
Limonasta

Temperatura serviranja
6-8 °C

Sladkorna stopnja
Brut Nature Dosage Zéro

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Več o izdelku

Več o izdelku
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NOVO !
Suha penina iz čiste malvazije

Suha penina iz lastnega grozdja sorte
Montepulciano

Monterosso
Monteclassico
penina Brut Nature
Dosage Zéro 1,5l v
darilni embalaži

Monterosso
Monteclassico
penina Rosé Brut
Nature Dosage
Zéro 0,75l v darilni
embalaži

Vino bleščeče zlate barve z elegantnim
zelenim odtenkom, polno drobnih kristalnih
mehurčkov – Monteclassico je najbolj elegantno
vino posestva Monterosso. Ima bogato
sadno aromo, v kateri se skladno prepletajo
note redeče pomaranče in limetine lupine z
notami zelenega jabolka in zelene slive. Vse
skupaj harmonično dopolni masleni vonj
sveže pečenih rogljičkov. Vino, narejeno po
klasični metodi, je izjemno suho, kar mu
skupaj s skladnim srednjim telesom in prijetno
mineralnostjo podarja eleganco brez primere.
To bogato a umirjeno paleto skladno dopolnjuje
pookus sočne vinogradniške breskve.
Monteclassico je lahko tako odličen aperitiv, kot
tudi izvrsten spremljevalec izbranih morskih
jedi in raznovrstnih sirov.

Peneče vino, Brut Nature Dosage Zéro, iz
grozdja montepulciano, Vino je bleščeče
rožnate barve z elegantnimi drobnimi
mehurčki. Monteclassico rosé je najbolj
prefinjeno vino posestva Monterosso. Ima
bogato sadno aromo, ki jo harmonično dopolni
masleni vonj sveže pečenih rogljičkov. Vino,
narejeno po klasični metodi, je izjemno suho,
kar mu skupaj s skladnim srednjim telesom
in prijetno mineralnostjo podarja eleganco
brez primere. Monteclassico rosé je lahko
odličen aperitiv, kot tudi izvrsten spremljevalec
raznovrstnih jedi.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
100% istrska malvazija

Vsebnost alkohola
12,5%

Regija
hrvaška Istra

Barva
limonasta

Temperatura serviranja
6-8 °C

Embalaža
1,5l steklenica

Sladkorna stopnja
Brut Nature – Dosage Zero

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Več o izdelku

Sorta
Montepulciano

Vsebnost alkohola
12%

Regija
hrvaška Istra

Barva
rožnata

Temperatura serviranja
6-8 °C

Embalaža
1,50l steklenica

Sladkorna stopnja
Brut Nature Dosage Zéro

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Več o izdelku
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LIMITED EDITION

Po oceni revije Dolce Vita - marec 2020 gre za:
“eno najboljših malvazij na našem trgu.
Vir: Dolce Vita marec 2020, stran 29

Iz najboljšega grozdja posestva, 24 mesecev starano
v rabljenih barik sodčkih.

Monterosso Malvazija
Selekcija 2017 belo vino
0,75l v darilni embalaži

Monterosso
Malvazija 2015
1,5l belo vino v
leseni škatli

Po oceni revije Dolce Vita – marec 2020 gre za: “eno
najboljših malvazij na našem trgu. Kompleksen vonj
po pikantnih tepkah in zeliščih, v ustih pa prelepo in
harmonično polno. Ima ravno prav svežine, ki kliče po ŠE in
lep svilen dolg pookus.

Za magnume malvazije je uporabljeno
le najboljše grozdje, katerega vino je
bilo 24 mesecev starano v rabljenih
barik sodčkih. Tako sta harmonično
združeni aromatična svežina malvazije
in skrivnostna globina hrastovega lesa.

Vir: Dolce Vita marec 2020, stran 29
Gre za vino, ki je nastalo iz grozdja, ki je bilo ročno obrano
na najboljših legah vinogradov istrskega posesta Monte
Rosso. Malvazija Monterosso je sveže belo suho vino,
narejeno izključno iz istrske malvazije. Sveža sadna aroma
je izjemno nežna, izvrstno se poveže z bogatim in polnim
okusom čistega značaja, ki ima le kanček prijetne sladkosti.
Vino ima dolg in poln pookus, ki nazadnje razkrije vse
njegove čare in se izvrstno poda k vsakemu letnemu času in
vsem priložnostim.
Malvazija Selekcija je na voljo v omejeni količini. Če imate
dobre pogoje skladiščenja vam priporočamo, da jo popijete
šele čez tri ali več let, ker bo takrat zablestela z vsemi svojimi
čari.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
malvazija Istrska 100%

Letnik
2016

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sorta
100 % istrska malvazija

Letnik
2019

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Barva
zlata

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Barva
limonasta

Vsebnost alkohola
13%

Regija
hrvaška Istra

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
13-14 °C

Embalaža
0,75l steklenica

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
10-12 °C

Embalaža
1,5l steklenica

Več o izdelku

Več o izdelku

58

59

LIMITED EDITION

Elegantno in harmonično rdeče vino, srednjega telesa
iz sorte Montepulciano iz ročno obranega grozdja z
lastnega posestva.

Po oceni revije Dolce Vita - marec 2020 gre za: “eno najboljših
malvazij na našem trgu. Vir: Dolce Vita marec 2020, stran 29

Monterosso Malvazija
Selekcija 2016 1,5l belo
vino v leseni škatli

Monterosso
Nerone 2018 1,5l
rdeče vino iz sorte
Montepulciano v
leseni škatli

Po oceni revije Dolce Vita – marec 2020 gre
za: “eno najboljših malvazij na našem trgu.
Kompleksen vonj po pikantnih tepkah in zeliščih,
v ustih pa prelepo in harmonično polno. Ima
ravno prav svežine, ki kliče po ŠE in lep svilen
dolg pookus.

Sorta Montepulciano je rubinasto rdeče
barve z vijoličnim odsevom, žlahtno
aromo in harmoničnim okusom. Iz
družine Monterosso vin ima Nerone
bogato aromo višnje z izrazitimi notami
jagodičevja, med katerimi prevladujeta
malina in divja robida. Harmonija svežine
in elegantnega okusa je prepoznavna
značilnost tega vina srednjega telesa
z nežnimi tanini ter zaokroženim
pookusom.

Vir: Dolce Vita marec 2020, stran 29
Gre za vino, ki je nastalo iz grozdja, ki je bilo
ročno obrano na najboljših legah vinogradov
istrskega posesta Monte Rosso. Malvazija
Monterosso je sveže belo suho vino, narejeno
izključno iz istrske malvazije. Sveža sadna aroma
je izjemno nežna, izvrstno se poveže z bogatim
in polnim okusom čistega značaja, ki ima le
kanček prijetne sladkosti. Vino ima dolg in poln
pookus, ki nazadnje razkrije vse njegove čare
in se izvrstno poda k vsakemu letnemu času in
vsem priložnostim.
Malvazija Selekcija 2016 je na voljo v omejeni
količini. Če imate dobre pogoje skladiščenja vam
priporočamo, da jo popijete šele čez tri ali več
let, ker bo takrat zablestela z vsemi svojimi čari.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
100% Montepulciano

Letnik
2018

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sorta
100% istrska malvazija

Letnik
2016

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Barva
rubinasto rdeča

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Barva
limonasta

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
14-16 °C

Embalaža
1,5l steklenica

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
13-14°C

Embalaža
1,5l steklenica

Več o izdelku

Več o izdelku
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Elegantno in harmonično
rdeče vino, srednjega telesa iz
sorte Montepulciano iz ročno
obranega grozdja z lastnega
posestva.

Elegantno in harmonično
rdeče vino, srednjega telesa iz
sorte Montepulciano iz ročno
obranega grozdja z lastnega
posestva.

Monterosso
Nerone 2016
3l rdeče
vino iz sorte
Montepulciano
v leseni škatli

Monterosso
Nerone 2016
5l rdeče
vino iz sorte
Montepulciano
v leseni škatli

Sorta Montepulciano je rubinasto rdeče
barve z vijoličnim odsevom, žlahtno
aromo in harmoničnim okusom. Iz
družine Monterosso vin ima Nerone
bogato aromo višnje z izrazitimi notami
jagodičevja, med katerimi prevladujeta
malina in divja robida. Harmonija svežine
in elegantnega okusa je prepoznavna
značilnost tega vina srednjega telesa
z nežnimi tanini ter zaokroženim
pookusom.

Sorta Montepulciano je rubinasto rdeče
barve z vijoličnim odsevom, žlahtno
aromo in harmoničnim okusom. Iz
družine Monterosso vin ima Nerone
bogato aromo višnje z izrazitimi notami
jagodičevja, med katerimi prevladujeta
malina in divja robida. Harmonija svežine
in elegantnega okusa je prepoznavna
značilnost tega vina srednjega telesa
z nežnimi tanini ter zaokroženim
pookusom.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sorta
100% Montepulciano

Letnik
2016

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Sorta
100% Montepulciano

Letnik
2016

Sestava tal
apnenec, rdeča in bela prst

Barva
rubinasto rdeča

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Barva
rubinasto rdeča

Vsebnost alkohola
13,5%

Regija
hrvaška Istra

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
14-16 °C

Embalaža
3l steklenica

Sladkorna stopnja
suho

Temperatura serviranja
14-16 °C

Embalaža
3l steklenica

Več o izdelku

Več o izdelku
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Monterosso Malvazija 2019 + Nerone 2018 v dizajnerskem
darilnem kartonu. Ekskluzivno darilo za vinoljubce.

Monterosso darilni paket belo & rdeče

Monterosso Malvazija 2019 0,75 l + Nerone 2018 0,75 l v
dizajnerskem darilnem kartonu.
Ekskluzivno darilo za vinoljubce.

Monterosso Monteclassico Brut Nature + Rose v dizajnerskem
darilnem kartonu. Ekskluzivno darilo za vinoljubce.

Monterosso darilni paket penin

Monteclassico penina iz čiste malvazije brut nature, dozage zero.
Monteclassico Rosé, suha penina iz lastnega grozdja sorte Montepulciano.
Ekskluzivno darilo za ljubitelje vina.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Embalaža
2x 0,75l

Embalaža
2x 0,75l

Več o izdelku

Več o izdelku
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Darilni paket: Okusi Istre

LIMITED EDITION

Monterosso trojček – Malvazija 0,75l,
Nerone 0,75l in Premium 0,5l Ekstra
deviško oljčno olje
Malvazija vino je kristalno rumene barve
s pridihom svežih odtenkov zelene.
Prepoznavni znak Malvazije iz hiše
Monterosso je preplet igrive svežine z
elegantno mineralnostjo, ki prežemata
aromo in paleto tega lahkega suhega
vina, narejenega izključno iz trte istrska
malvazija. Bogata aroma, katere skladno
harmonijo sestavljajo cvetlične note
akacije, obdane s citrusnimi notami
nektarininih in pomarančnnih lupin, je
lepo zaokrožena s pridihom sveže hruške
in kančkom mete. Suho vino srednjega
telesa združuje svežino čiste malvazije z
bogato a umirjeno mineralnostjo istrske
prsti v prijetno in elegantno sadno
paleto, ki se zaključi s pookusom rahlo
grenkega mandlja. Izvrstno dopolni jedi
mediteranske kuhinje, predvsem iz belih
rib in lahkega belega mesa s svežimi
zelenjavnimi prilogami.
Nerone Vino je prelepe rubinasto rdeče
barve s kristalnim odleskom, žlahtno
aromo in harmoničnim okusom. Iz
družine Monterosso vin ima Nerone
najbogatejšo aromo z izrazitimi notami
jagodičevja, med katermi prevladujeta
malina in divja robida. Sadni noti se preko
sladkega korena neopazno prelevita v
vonj temne čokolade, ovite v žametno
vanilijo in žlahtno cedrovino. Suho vino
polnega telesa, v katerem se harmonično
prepletata svežina taninov in mehkoba
toplega sadnega okusa jagodičevja s
pridihom kakavovih zrn, ki se v pookusu

Monterosso Češnjevo žganje,
100 % sadni destilat 100%
narejen iz lastnih češenj, prve
kakovosti. Za pripravo 200
pollitrskih steklenic žganja je bilo
uporabljenih 1,5 ton češenj.

Monterosso
Češnjevo žganje,
100 % sadni
destilat
Monterosso Češnjevo žganje, 100 % sadni
destilat
100% narejen iz lastnih češenj, prve
kakovosti. Za pripravo 100 litrov žganja je
bilo porabljenih 1,5 ton češenj.

preobrazijo v žlahtne višnje. Vino se odlično poda k dobro
uležani bržolni govedini, dimljenim mesnim jedem in bogatim
čokoladnim sladicam.
Premium Ekstra deviško oljčno olje Ekstra deviško Premium
oljčno olje je mešanica, pridobljena iz sedmih vrst hladno
stiskanih oliv s posestva Monterosso, ustvarjena z ljubitelje
visokokakovostnega oljčnega olja z uglajenim a prepoznavno
istrskim okusom. Sveža zelena barva napoveduje izrazit okus po
rahlo ostrih artičokah s pridihom zelenega jabolka, mandljev in
sveže trave. Odlično se poda na solate, svežo in pečeno zelenjavo
in nežnejše ribje jedi.

Dodatne informacije
Embalaža
2x 0,75l in 1x 0,5l

Več o izdelku

Več o izdelku
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PODJETJE
MONTEROSSO d.o.o.
Poljska pot 4
1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 38562723
Matična številka: 6898947000

KONTAKT
SI: +386 41 303 701
HR: +385 98 300 098
trgovina@monterossoistra.com
www. monterossoistra.com

ODPIRALNI ČAS
Ponedeljek - četrtek:
7:00 - 12:00 in 13:00 - 16:00
Petek:
7:00 - 12:00

