
 

 
Programma Proeflokaal  
*Alle tijden zijn voor 24, 25 & 26 mei hetzelfde! 
 
 

Tijd Product het Bedrijf  Introductie proeverij  

11.00 Biologische thee  BioTea Ontdek een Italiaanse selectie van biologische thee en (glutenvrije) koekjes. 
25 jaar aan ontdekkingsreizen heeft ons in contact gebracht met kleine, 
zelfstandige boeren die nog op de traditionele wijze verbouwen. Zonder 
gebruik van chemicaliën en pesticiden. Geniet met ons van de hoogste 
kwaliteit thee. 
  

12.00 Olijfolie Olijfolie Wagner Olijfolie rechtstreeks vanuit Puglia geïmporteerd, geen chemicaliën, koud 
geperst, eerste persing. Iedere dag een proeverij in het proeflokaal, waarbij 
een ieder zal kan ervaren hoe heerlijk en puur deze olijfolie is. 
  

13.00 Limoncello DiGusti De beste en lekkerste Italiaanse delicatessen. Dat is waar het bij DiGusti 
allemaal om draait. Onze producten importeren wij rechtstreeks vanuit Italië. 
Wij houden van authentieke smaken van pure en eerlijke ingrediënten. Digusti 
laat u kennis maken met overheerlijke limoncello.  
  

14.00 Hazelnoten & wijn La Cucca De Piemonte heeft meer heerlijkheden dan de nebbiole en barolo wijnen. Bij 
de proeverij van La Cucca kunt u genieten van een glutenvrije pasta waar 
hazelnoten in zijn verwerkt geserveerd met een wijn van de dolcetto druif. En 
één van de lekkerste hazelnoottaartjes met een glaasje bubbels!  
  

15.00 Wijn & kaas Festa di Friuli Festa di Friuli biedt ambachtelijke delicatessen en wijnen van hoge kwaliteit 
aan. In het Proeflokaal Laten we ham San Daniele DOP proeven in 
combinatie met de witte wijn 
Friulano DOC en laten we de bijzondere kaas La Grotta (omwikkeld in 
strogerijpt in een grot) / Montasio Straveccchio DOP proeven in combinatie 
met de rode wijn Refosco DOC. 
  

16.00 Delicatesse & Wijn Abruzzo Natural  Abruzzo Natural brengen allerlei typische, op natuurlijke wijze gemaakte 
producten van de beste producenten uit de regio Abruzzo. Van pasta’s, de 
beste olijfolie tot kruiden, honing, salsicce, wijn en ook design & handwerk. In 
het Proeflokaal zullen wij Montepulciano D’Abruzzo Crognaleto &Trebbiano 
D’Abruzzo Crognaleto meenemen. 
  

17.00 Italiaanse wijnen De Wijnbroers De Wijnbroers Art en Ernst Acherman importeren en verkopen mooie wijnen 
uit vooral Italië. Geen land waar de magie van oude steden, romantische 
landschappen en verrukkelijk eten zo aanlokkelijk is als Italië. En met meer 
dan 150 inheemse druivensoorten maakt Italië ook de mooiste wijnen. Wij 
laten u kennis maken met een aantal prachtige wijnen van bijzondere druiven. 
  
  

 

 


