


Locatie :
Cenaia is een dorp in Toscane, Midden-Italië, administratief een 
deelgemeente van Crespina Lorenzana, provincie Pisa.

Over Torre Cenaia :
Torre a Cenaia Estate is het oorspronkelijke hart van het moderne dorp 
Cenaia, een dichtbevolkt en dynamisch deel van de gemeente Crespina 
Lorenzana (provincie Pisa). 
Het oude dorp van het landgoed, gekenmerkt door de "Casa Turrita", de 
villa met de toren ook bekend als het kasteel van Cenaja, komt voor het 
eerst voor in een document van 1068 na Christus.

In de loop der jaren, sinds de eigenaren het pand Torre a Cenaia in 2003 
kochten, hebben ze een lange weg afgelegd. Ze werden verliefd op dit 
oude dorp en zijn duizendjarige geschiedenis. 
Het wijnmaken van het landgoed gaat terug tot de beroemde 
Florentijnse Pitti-familie, die tot het begin van de twintigste eeuw 
eigenaar was van het Avondmaal. 

In het bijzonder was het graaf Robert Pitti die dit onderscheidende 
karakter in het hele gebied heeft aangebracht dat het vandaag nog 
steeds beroemd maakt, en door zijn beslissing hebben ze de 
mogelijkheid geërfd om zowel de naam Pitti als het heraldische 
familiewapen te gebruiken. 



Veel adellijke families namen de leiding van het landgoed over: onder 
hen de Bartolini Salimbeni (aan wie ze het meest prestigieuze reservaat 
hebben opgedragen, de super Toscaanse Per Non Dormire), en de 
graven De Bearn en Valery van Corsica, aan wie ze de huidige structuur 
van de Italiaanse parktuin, bevolkt door prachtige vrouwenbeelden.

Andere belangrijke persoonlijkheden hebben ook de geschiedenis van 
het landgoed gemarkeerd: denk maar aan Otto Ernst-Flick, die elke 
avond een fles witte wijn, de beste van het landgoed, op het nachtkastje 
zette. 
Aan iedereen die hem vroeg waarom, antwoordde hij dat er geen beter
medicijn is voor een vredig leven. 

Vandaag de dag zijn ze nog steeds op zoek naar uitmuntendheid en wat 
ons drijft is de behoefte om “altijd beter te doen”. 

Deze waarden, die elke actie en elke keuze leiden, vormen de rode draad 
van deze reis waarin ze een duizendjarige geschiedenis doorgeven, 
tussen traditie en innovatie.



Cenaja Rosato - 750ml (6 stuks)
Rosé wijn gemaakt met biologische druiven.
100% Syrah - Toscana IGP - 13% - 750ml - (6 stuks)

Roze kleur. Intens aroma gekenmerkt door rood fruit zoals framboos en wilde aardbei. Frisse 
en hartige smaak, zacht in de aanzet, lange afdronk met intens fruitaroma.



Cenaja Sangiovese - 750ml (6 stuks)
Rode wijn
100% Sangiovese - Toscana IGP - 13,5% - 750ml (6 stuks)

Roze kleur met paarse tinten. Delicaat boeket met hints van rood fruit en rozenblaadjes. 
Harmonische en levendige smaak.



Cenaja Vermentino - 750ml (6 stuks)
Witte wijn gemaakt met biologische druiven.
100% Vermentino - Toscana IGP - 13% - 750ml (6 stuks)

Stro felgele kleur met zachte groenachtige tinten. Intens en aanhoudend boeket met fruitige 
en bloemige tonen. Elegante, frisse, hartige en fluweelzachte smaak met een goede structuur, 
soepel en evenwichtig.



Contessa Pauline - 750ml (6 stuks)
Witte wijn
Vermentino - Toscana IGP - 13% - 750ml (6 stuks)

Strokleur met gouden toetsen. Intens en aanhoudend boeket, fruitig met toetsen van abrikoos 
en perzik, vergezeld van toetsen van tijm en salie. Goede smaakstructuur, hartig, fris en 
consistent.



Dolce Peccato - 375ml (6 stuks)
Zoete wijn
Trebbiano/Sauvignon Blanc - Toscana IGP - 13% - 375ml (6 stuks)

Amberkleur met complexe aroma's die doen denken aan honing, amandel en een vleugje 
rozijn. Warme en intense smaak met een goede persistentie.



Grappa Robert Pitti - 700ml
12 maanden oud - 40% - 700ml

Robert Pitti Grappa is het resultaat van de distillatie van onze beste druiven. 
Twaalf maanden rijping in eikenhouten vaten geeft dit distillaat intense parfums met 
aangename hints van vanille en geroosterd eiken.



Grappa Robert Pitti - Wooden box - GIFT BOX
12 maanden oud - 40% - 700ml

Robert Pitti Grappa is het resultaat van de distillatie van onze beste druiven. 
Twaalf maanden rijping in eikenhouten vaten geeft dit distillaat intense parfums met 
aangename hints van vanille en geroosterd eiken.



Octo - 750ml (6 stuks)
Rode wijn
Cabernet Sauvignon / Syrah - Toscana IGP - 14,5% - 750ml

Robijnrode kleur met koraalreflecties en paarse tinten. Intens, aanhoudend en complex aroma, 
gekenmerkt door fruitige geuren, met name bramen en bosbessen, kruidige tonen en 
aromatische kruiden. 

Goed gestructureerde en elegante smaak, aanvankelijk zacht en met een gearticuleerde 
progressie en een lange afdronk. 

Zijdeachtige en dikke tanninestructuur. In de mond, kruidig   en fruitig aroma.



Octo - Wooden box - 750ml
Octo - Rode wijn
Cabernet Sauvignon / Syrah - Toscana IGP - 14,5% - 750ml - Fles in een houten kist

Robijnrode kleur met koraalreflecties en paarse tinten. Intens, aanhoudend en complex aroma, 
gekenmerkt door fruitige geuren, met name bramen en bosbessen, kruidige tonen en 
aromatische kruiden. 

Goed gestructureerde en elegante smaak, aanvankelijk zacht en met een lange afdronk. 
Zijdeachtige en dikke tanninestructuur. In de mond, kruidig   en fruitig aroma.



Octo - Wooden box with seal and sealing - 750ml
Rode wijn
Cabernet Sauvignon / Syrah - Toscana IGP - 14,5% - 750ml - Fles in een houten kist

Fles in een verzegelde houten kist met zegel - Robijnrode kleur met koraalreflecties en paarse 
tinten. Intens, aanhoudend en complex aroma, gekenmerkt door fruitige geuren, met name 
bramen en bosbessen, kruidige tonen en aromatische kruiden. 

Goed gestructureerde en elegante smaak, aanvankelijk zacht en met een lange afdronk. 
Zijdeachtige en dikke tanninestructuur. In de mond, kruidig   en fruitig aroma.



Octo - Wooden box - 6 x 750ml
Rode wijn
Cabernet Sauvignon / Syrah - Toscana IGP - 6 flessen in houten kist - 14,5% - 750ml

Robijnrode kleur met koraalreflecties en paarse tinten. Intens, aanhoudend en complex aroma, 
gekenmerkt door fruitige geuren, met name bramen en bosbessen, kruidige tonen en 
aromatische kruiden. Goed gestructureerde en elegante smaak, aanvankelijk zacht en met een 
lange afdronk. Zijdeachtige en dikke tanninestructuur. In de mond, kruidig   en fruitig aroma.



Per Non Dormire - 750ml (6 stuks)
Rode wijn
Per Non Dormire heeft een intense robijnrode kleur en een omhullende geur, het heeft een 
consistente structuur en een complex gehemelte. 

De smaak is fluweelzacht, zijdeachtig, omhullend. 
Het is de ideale metgezel voor belangrijke banketten, waar het zich onderscheidt door 
prestige en elegantie.



Per Non Dormire - Wooden box - 750ml
Per Non dormire - Rode wijn
Syrah / Merlot - Toscana IGP - 14,5% - 750ml 

Fles in een houten kist - Per Non Dormire heeft een intense robijnrode kleur en een 
omhullende geur, het heeft een consistente structuur en een complex gehemelte. 

De smaak is fluweelzacht, zijdeachtig, omhullend. 
Het is de ideale metgezel voor belangrijke banketten, waar het zich onderscheidt door 
prestige en elegantie.



Per Non Dormire - Wooden box - 750ml (6 stuks)
Per Non dormire - Rode wijn
Syrah / Merlot - Toscana IGP - 14,5% - 750ml - 6 flessen in houten kist

Per Non Dormire heeft een intense robijnrode kleur en een omhullende geur, het heeft een 
consistente structuur en een complex gehemelte. 

De smaak is fluweelzacht, zijdeachtig, omhullend. 
Het is de ideale metgezel voor belangrijke banketten, waar het zich onderscheidt door 
prestige en elegantie.



PItti Brut - 750ml (6 stuks)
Witte mousserende wijn gemaakt met biologische druiven.
Toscana IGP - 12% - 750ml 

Lichtgele kleur met groenachtige tinten, briljant. Fijne en aanhoudende perlage met bloemige 
geuren van acacia en citrus. 
Fris en delicaat, het laat een schoon en fluwelig gehemelte achter.



Pitti Chardonnay - 750ml (6 stuks)
Witte wijn gemaakt met biologische druiven.

100% Chardonnay - Toscana IGP - 12,50% - 750ml 

Lichtgele kleur met groenachtige reflex, helder met een lichte perlage. 
Aroma's van geel fruit. De smaak is hartig, fris en knapperig.



Pitti Rosato - 750ml (6 stuks)
Rosé wijn gemaakt met biologische druiven.

100% Sangiovese - Toscana IGP - 12,50% - 750ml 

Roze kleur met paarse tinten. Delicaat boeket met toetsen van rood fruit en rozenblaadjes. 
Harmonische en levendige smaak.



Pitti Sangiovese - 750ml (6 stuks)
Rode wijn gemaakt met biologische druiven.

100% Sangiovese - Toscana IGP - 13,5% - 750ml  

Levendige robijnrode kleur met violette reflex. Intense aroma's van rood fruit met lichte 
bloemige tonen. De smaak is fris en harmonieus, goed in balans met een goede 
tanninestructuur.



Pitti Vermentino - 750ml (6 stuks)
Witte wijn gemaakt met biologische druiven.

100% Vermentino - Toscana IGP - 12,50% - 750ml 

Heldergroene kleur met fruitgeur. De smaak is hartig en fris met een elegante structuur.



Torre Del Vajo - 750ml (6 stuks)
Rode wijn
Sangiovese / Cabernet Sauvignon / Syrah - Toscana IGP - 14% -750ml 

Torre del Vajo is een Supertoscaan geboren door een beroemde Italiaanse wijnmaker en het is 
het resultaat van een strenge selectie van drie edele druiven - Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon en Syrah - die hun smaakkenmerken het best tot uiting brengen dankzij een lange 
verfijning in eiken vaten. 

Intense rode robijn kleur met violette reflexen. Complexe en intense aroma's van balsamico- 
tonen en bessen met een fluweelzachte smaak en een zachte structuur.



Torre Del Vajo V.A. Magnum - 1,5L
Rode wijn
Sangiovese / Cabernet Sauvignon / Syrah - Toscana IGP - 14% - 1,5L

Torre del Vajo is een Supertoscaan geboren door een beroemde Italiaanse wijnmaker en het is 
het resultaat van een strenge selectie van drie edele druiven - Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon en Syrah - die hun smaakkenmerken het best tot uiting brengen dankzij een lange 
verfijning in eiken vaten. 

Intense rode robijn kleur met violette reflexen. Complexe en intense aroma's van balsamico- 
tonen en bessen met een fluweelzachte smaak en een zachte structuur.



Torre Del Vajo V.A. Jéroboam - 3L
Rode wijn
Sangiovese / Cabernet Sauvignon / Syrah - Toscana IGP - 14% - 3L

Torre del Vajo is een Supertoscaan geboren door een beroemde Italiaanse wijnmaker en het is 
het resultaat van een strenge selectie van drie edele druiven - Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon en Syrah - die hun smaakkenmerken het best tot uiting brengen dankzij een lange 
verfijning in eiken vaten. 

Intense rode robijn kleur met violette reflexen. Complexe en intense aroma's van balsamico- 
tonen en bessen met een fluweelzachte smaak en een zachte structuur.



PACKAGING
Kartonnen doos - 3 flessen 



PACKAGING
Kartonnen doos - 3 flessen 



PACKAGING
Kartonnen doos - 3 flessen 



PACKAGING
OCTO 
Kartonnen doos - 6 flessen 



PACKAGING
PER NON DORMIRE
Kartonnen doos - 6 flessen 



PACKAGING
OCTO 
Kartonnen doos - 6 flessen 


