wijnkaart
ROSÉ

Matile Rosa 2016 - Umbrië

Druivensoort: Sangiovese, Merlot en Cabernet Sauvignon
Omschrijving: Zalmroze rosé met een fris aroma van
rood fruit en een nuance van aardbei. De smaak is
droog, rond en zacht en eindigt met een geurige, frisse
afdronk.
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

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: €7,00 fles: €38,00

MOUSSEREND

Terre dei Buth, Prosecco Frizzante - Veneto

Druivensoort: Prosecco (of Giera)
Omschrijving: Zacht mousserend, fruitig en verfrissend
glas: €5,50 - fles: €32,50

WIT

ROOD

Matile Bianco 2017 - Umbrië

Matile Merlot 2016 - Umbrië

Soave classico terre di monteforte - Veneto

Villa Quinzio Negroamaro - Apulië
Druivensoort: Negroamaro
Omschrijving: Heerlijk zwoele rode wijn met een
volle, ronde smaak en een krachtig aanhoudende,
aangenaam zachte afdronk.
glas: €4,95 fles: €27,50

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
Druivensoort: Trebbiano en Garganega
Druivensoort: Uitbundig geurend naar rijp wit fruit en
verse bloemen. Mooi droog en sappig van smaak
glas: €5,50 - fles: €28,50

Vermentino Vecchia Torre - Apulie

Druivensoort: Vermentino
Druivensoort: Frisdroge wijn met nuances van fijn
geel fruit en iets toast in de geur. De smaak is soepel,
aangenaam en aanhoudend
glas: €6,25 - fles: 36,00

Offida Pecorino - Marken

Druivensoort: Pecorino
Druivensoort: 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: 38,00

D’orsaria Pinot Grigio - Friuli

Druivensoort: Pinot Grigio
Druivensoort: 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

Fathers Eyes Chardonnay - Friuli

Druivensoort: Chardonnay
Omschrijving: Op en top Chardonnay! Met fraaie hout
geuren in de neus. Lekker vol, stevig en rond van smaak.
fles: €42,50

Semis Collefrisio Di Collefrisio - Abruzzen

Druivensoort: Pecorino, Falanghina en Trebbiano
Omschrijving: Intens geurend naar rijp geel fruit met
nuances van toast en een hint van macadamia noten.
De droge, krachtige smaak is lekker vol, romig en rond.
De aanhoudende afdronk blijft lang en prettig hangen.
fles: €58,50

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

La Natura Nero D’avola - Sicilië

Druivensoort: Nero d’avola
Omschrijving: Fraai rood gekleurde wijn met een pittig
fruitig aroma waarin veel rood fruit en subtiele tonen
van leer zitten. De geurige, sappige smaak heeft een
fris aanhoudende afdronk.
glas: €5,50 fles: €32,50

Montepulciano D’abruzzo - Abruzzen
Druivensoort: Montepulciano
Omschrijving: Prachtig donkerrood gekleurde wijn die
aangenaam geurt naar rijp rood fruit, zwarte bessen en
subtiel eikenhout. De geurige smaak is lekker vol en
sappig. Hij eindigt met een aangenaam zwoele afdronk
die lang en prettig blijft hangen.
glas: €6,25 fles: €37,50
Primitivo Di Manduria - Apulië

Druivensoort: Primitivo
Omschrijving: Verleidelijk geurend naar rijp fruit
met subtiele geuren van eikenhout, koffie, cacao en
tabak. Heerlijk vol en sappig van smaak met een
zondoorstoofde afdronk.
glas: €6,75 fles: €39,50

Barbera D’asti - 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
nuancefles.
fles: €44,50

Valpolicella Superiore Ripasso - 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: €54,50

