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País, Região e Sub-região
Itália / Treviso / Conegliano

Harmonização

Sobre a Vinícola

Vinhedo

Uva

Safra

Teor Alcoólico

Colheita

Vinificação

Notas de Degustação
Cor amarelo palha, extremante límpida e brilhante. O perlage é fino e 
persistente. O aroma é agradável de maçã com notas de toranja. Na 
boca, é fresco e harmonioso. Temperatura de serviço entre 7 e 9oC.  

Ideal como aperitivo, com entradinhas de peixe e carnes.

Desde 1881, Serena Wines está localizada no coração da região de 
Prosecco, a poucos passos de Conegliano. A família pode orgulhar-
se de uma tradição de mais de 100 anos no comércio do vinho, uma 
verdadeira paixão pela vinificação e uma vontade tenaz no desempenho 
das suas tarefas diárias. Em 1999, os irmãos amantes da natureza Giorgio 
e Gerardo Serena se apaixonaram pelas terras e vinhedos localizados 
nas esplêndidas colinas no lado Norte da área DOCG e compraram a 
propriedade de Ville d’Arfanta, atualmente com 6 hectares. 
O negócio sempre foi dirigido pela família, agora pela quarta e quinta 
gerações com Giorgio e seu filho Luca Serena, hoje à frente da empresa. 
Transformaram em um lugar onde recebem clientes e amigos, renovando 
o prédio, mas mantendo o estilo rústico típico de Veneza que emana uma 
atmosfera familiar e aconchegante. Os melhores vinhedos nas encostas 
da área produzem as uvas que na vinícola se tornam a versão mais 
importante do Prosecco de Serena. A singularidade e as características 
especiais da área renderam às colinas do local o reconhecimento como 
Patrimônio Mundial da UNESCO. 

Falstaff 89 pontos  
Sparkling Special 
2020 – Safra 2019

Vinhas em colinas protegidas contra as 
correntes frias do Norte. 

85% Glera, 15% Blend 
(Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot 
Grigio)

2019

11%

Manual

Prensagem suave para preservar a qualidade 
de cada cepa. 

PROSECCO DOC TREVISO MILLESIMATO – EXTRA DRY 


