MOUSSEREND
Terre dei Buth, Prosecco Frizzante - VENETO
Druivensoort
Prosecco (of Giera)
Omschrijving
Zacht mousserend, fruitig en verfrissend
glas: €5.50
fles: €32.50
WIT
MATILE BIANCO 2017 - UMBRIE
Druivensoort
Trebbiano, Grechetto en Sauvignon Blanc
Omschrijving
Frisse, licht fruitige droge witte wijn met een nuance van citrus
in de geur en een soepele, elegante smaak; sappig in de
afdronk
glas: €4.25
fles: €24.00
GARGANEGO VICENZA - VENETO
Druivensoort
Garganega
Omschrijving
Geurige droge witte wijn met nuances van sappig citrusfruit en
florale tonen. De smaak is pittig, vol en fris van afdronk
glas: €4.75
fles: €26.50
SOAVE CLASSICO TERRE DI MONTEFORTE - VENETO
Druivensoort
Trebbiano en Garganega
Omschrijving
Uitbundig geurend naar rijp wit fruit en verse bloemen. Mooi
droog en sappig van smaak
glas: €5.00
fles: €28.50
LA NATURA INZOLIA - SICILIE
Druivensoort
Inzolia
Omschrijving
Sterk fruitig geurend met een frisdroge, sappige, ietwat ziltige
smaak
glas: €5.75
fles: €32.50
OFFIDA PECORINO - MARKEN
Druivensoort
Pecorino
Omschrijving
Volle, complexe droge witte wijn met een aroma van rijpe gele
vruchten en lichte toastnuances. De smaak is vol, romig en
aanhoudend, eindigend met een lange, aromatische afdronk.
glas: 6.50
fles: €37.50
VERMENTINO VECCHIA TORRE - APULIE
Druivensoort
Vermentino
Omschrijving
Frisdroge wijn met nuances van fijn geel fruit en iets toast in
de geur. De smaak is soepel, aangenaam en aanhoudend
glas: €6.35
fles: €35.50

D’ORSARIA PINOT GRIGIO - FRIULI
Druivensoort
Pinot Grigio
Omschrijving
Een verleidelijke wijn die een aangenaam aroma heeft van rijp
fruit zoals appels en peren. De geurige smaak is mooi droog
en heerlijk fris; heeft een fijne mineraliteit en veel rijp fruit
glas: €6.75
fles: €38.50
NYMPHIS SACRAE CODA DI VOLPE - CAMPANIA
Druivensoort
Coda di Volpe
Omschrijving
Fraaie droge witte wijn met rijpe fruittonen van appel en
banaan. De smaak zet rond en fris in en heeft een
aromatische, aanhoudende afdronk.
glas: €8.25
fles: €45.00
GAVI DEL COMUNE DI GAVI LUGARARA - PIEMONTE
Druivensoort
Cortese
Omschrijving
Een frisse, fruitige wijn die in het uitbundige aroma tonen heeft
van appel, peer en meloen. De mondvullende, aromatische
smaak is intens en aanhoudend
fles: €51.50
ROERO ARNEIS RECIT - PIEMONTE
Druivensoort
Arneis
Omschrijving
Een prachtig lichtgeel gekleurde wijn met een pittig fruitig
aroma van rijp wit fruit en bloemen
fles: €55.50
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO - TOSCANE
Druivensoort
Vernaccia
Omschrijving
Een verfijnd geurende wijn die in het delicate aroma veel wit
fruit en wat tonen van anijs en amandel heeft zitten
fles: €65.50

ROOD
MATILE MERLOT 2016 - UMBRIE
Druivensoort
Merlot
Omschrijving
Helderrood van kleur, fruitig en licht kruidig van geur.
De smaak is soepel en zacht van structuur
glas: €4.25
fles: €24.00
ROSSO PICENO - MARKEN
Druivensoort
Sangiovese en Montepulciano
Omschrijving
Fraaie, volrode wijn met een mooi fruitig en pittig aroma. De
smaak zet vol en stevig in en eindigt aromatisch en in balans
glas: €4.75
fles: €26.50
PRIMITIVO DEL SALENTO DON COSIMO - APULIE
Druivensoort
Primitivo
Omschrijving
Volle wijn met een frisse kruidigheid en rijp fruit in de geur. De
smaak is zacht, vol en rond en eindigt geurig en evenwichtig
glas: €5.00
fles: €28.00
BARDOLINO - VENETO
Druivensoort
Corvina Veronese, Rondinella en Sangiovese
Omschrijving
Fruit, fruit en nog eens fruit! Een sappige rode wijn met fris
rood fruit in de neus en een soepele smaakstructuur
glas: €5.75
fles: €32.50
SAN CAMILLO CHIANTI COLLI FIORENTINI RISERVA TOSCANE
Druivensoort
Sangiovese
Omschrijving
Een fraai rood gekleurde wijn die een aangenaam aroma
heeft. Dit geurt verleidelijk naar rijp rood fruit, zwarte bessen,
cassis en een vleugje specerijen
fles: €49.50
BARBERA D’ASTI LA BARBATELLA - PIEMONTE
Druivensoort
Barbera
Omschrijving
Een fraai robijnrood gekleurde wijn die verleidelijk geurt naar
rijp fruit als frambozen en zwarte kersen. Daarnaast bevat dit
aangename aroma fraaie nuance
fles: €59.50

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO
ACINATICO - TOSCANE
Druivensoort
Corvina Veronese, Rondinella, Molinara
Omschrijving
Deze Ripasso is een bijzondere rode wijn die ontstaat
wanneer de gewone Valpolicella Classico enkele maanden na
de gisting wordt gemengd met de zeer geconcentreerde
druivenmost die gebruikt is voor de productie van de
Valpolicella Classico Amarone
fles: €69.50
ROSÉ
MADREGALE TERRE DI CHIETI ROSÉ - ABRUZZEN
Druivensoort
Sangiovese en Montepulciano
Omschrijving
Sappig rood fruit in de neus (met kersen en florale tonen) en
een frisse, fruitige, volle smaak
glas: €4.25
fles: €24.00
BARDOLINO CHIARETTO - VENETO
Druivensoort
Corvina Veronese, Rondinella en Sangiovese
Omschrijving
Fraaie, helderroze tint en een heerlijk fris en vol aroma. Een
echte maaltijdrosé met een ronde, pittige droge smaak en een
fruitige afdronk.
glas: €5.75
fles: €30.00
DESSERT
LA CAUDRINA MOSCATO D’ASTI - PIEMONTE
Druivensoort
Muscat
Omschrijving
Intense en zuivere geur van muskaatdruiven, met nuances van
lychees. De smaak is volzoet en heeft daarnaast frisse tonen.
De afdronk is lang en
aromatisch
glas: €6.25
fles: €36.00
ALICE BRACCHETTO D’ACQUI - PIEMONTE
Druivensoort
Bracchetto
Omschrijving
Heerlijke frisse, mousserende rode wijn met fijne aroma’s van
vers rood fruit, zoals aardbeien en rode bessen.
glas: €7.00
fles: €38.50
DI LEONARDO PASS THE COOKIES - FRIULI
Druivensoort
Verduzzo
Omschrijving
Volle, goudkleurige tint met in de geur tonen van acacia,
noten, vanille en honing. De smaak is volzoet met een
aangename frisheid en tonen van citrus
glas: €7.50
fles: €42.50

