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Terre dei Buth, Prosecco Treviso Frizzante
Verfrissende Prosecco van biologisch geteelde druiven die veel fruit 

in het aroma heeft. Hij heeft een zachte, elegante mousse en een 
heerlijk frisse, fruitige smaak.

per glas €5,50 per fles €32,50

Cantina di Tollo, Terre di Chieti 
Madregale Rosso 2015

Vriendelijke rode wijn uit de Marken. Fijn geurend naar 
rijp rood fruit en milde kruiden. Lekker vol, soepel en rond 
van smaak met een aangename sappigheid en een milde 

afdronk.

per glas €4,25 per fles €24,00

Cantina Due Palme, Salento  
Primitivo DonCosimo 2014

Fraai geurende rode wijn die veel rijp rood fruit in de neus 
heeft. De soepele, ronde smaak heeft een geurige en 

zachte afdronk die prettig en lang blijft nahangen.

per glas €5,00 per fles €28,00

Monte del Fra, Tenuta Lena di 
Mezzo Valpolicella Classico 2015

Paarsrood gekleurde Valpolicella Classico met veel rood 
fruit en wat specerijen in de geur. De smaak is rond, sappig 

en met een geurige afdronk. 

per glas €6,25 per fles €36,00

Salcheto, Chianti Colli Senesi 2015
Prachtige rode wijn uit Toscane. Aangenaam geurend 
naar rijp rood en zwart fruit. De pittig fruitige smaak is 

mooi vol en rond, heerlijk aromatisch en heeft een frisse, 
aanhoudende afdronk waarin fraaie tannines zitten 

versmolten.

per glas €7,50 per fles €40,00

Cantina Tollo, Montepulciano  
d'Abruzzo Riserva Mo 2012

Prachtige rode wijn uit de Abruzzen met een boers aroma 
van diep donkerrood fruit en eikenhout. Lekker stevig en 
krachtig van smaak met een pittig aanhoudende afdronk.

per fles €44,00

Cascina La Barbatella, Barbera  
d'Asti La Barbatella 2014

Fraai robijnrood gekleurde wijn. Verleidelijk geurend naar 
rijp fruit als frambozen en zwarte kersen. Daarnaast bevat 

dit aangename aroma fraaie nuances van rode rozen, 
viooltjes en witte peper. De geurige en delicate smaak 
is heerlijk fruitig en heeft een frisse, lang aanhoudende 

afdronk.

per fles €54,00

Cantina di Tollo, Terre di Chieti Madregale Bianco 2015
Lichtgeel gekleurde wijn met een uitbundig fruitig aroma. De 
sappige, frisse smaak is mooi droog en lekker doordrinkbaar.

per glas €4,25 per fles €24,00

Cantina di Monteforte, Clivus Soave Classico 2015
Verfrissende witte wijn uit Noord-Italië. Uitbundig geurend naar rijp 

wit fruit en verse bloemen. Lekker droog en sappig van smaak. 

per glas €5,00 per fles €28,00

Di Lenardo Vineyards, Chardonnay 2015
Smaakvolle, authentieke Chardonnay met een krachtig aroma van 
rijp geel fruit. De droge smaak is lekker fris en sappig en heeft een 

geurige finale. 

per glas €6,25 per fles €44,00

Masseria Frattasi, Taburno Falanghina di Montagna 2015
Prachtig goudgeel gekleurde wijn die intens geurt naar rijp geel fruit 

met nuances van verse bloemen. De volle, ronde en aromatische 
smaak heeft een aangenaam fris aanhoudende afdronk.

per glas €7,00 per fles €38,00

H. Lun, Alto Adige Pinot Grigio 2015
Lichtgeel gekleurde wijn uit Alto-Adige die zacht geurt naar rijp geel 

fruit. Lekker vol en moolig van smaak met een fris aanhoudende 
afdronk.

per fles €44,00

Monte del Fra, Lugana 2015
Smaakvolle witte wijn gemaakt met in het aroma veel rijp geel fruit. 

De intense smaak is krachtig, vol en droog. De aanhoudende afdronk 
is lekker fris.

per fles €48,00

ROS É

Cantina di Tollo, Terre di Chieti Madregale Rosato 2015
Geurige rosé uit Italië. Aangenaam fruitig geurend en heerlijk droog 

en sappig van smaak

per glas €4,25 per fles €24,00

Di Lenardo Vineyards, In my next life I'll be thin ...  
PASS THE COOKIES! 2014

Goudgekleurde dessertwijn met een verleidelijk aroma van honing, 
vanille en noten. De volzoete smaak heeft voldoende zuren en is 

lekker fris en aanhoudend.


