GASPARINI SUPÉRIEURE BRUT - VENETO
Druivensoort
Giera
Omschrijving
Prachtige Prosecco. Lekker geurig en droog van
smaak. Met een krachtige mousse en een milde,
frisdroge smaak. Een verfrissend en feestelijk
aperitief!
glas: €6.50
es: €37.00
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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.
glas: €4.25
es: €24.00
BARDOLINO CHIARETTO - VENETO
Druivensoort
Corvina Veronese, Rondinella en Sangiovese
Omschrijving
Fraaie, helderroze tint en een heerlijk fris en vol
aroma.
glas: €5.75
es: €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
es: €36.00
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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
es: €38.00
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MATILE BIANCO - UMBRIË
Druivensoort
Trebbiano, Grechetto en Sauvignon Blanc
Omschrijving
Frisse, licht fruitige droge witte wijn met een
nuance van citrus in de geur.
glas: €4.25
es: €24.00

MATILE MERLOT 2016 - UMBRIË
Druivensoort
Merlot
Omschrijving:
Helderrood van kleur, fruitig en licht kruidig van
geur. De smaak is soepel en zacht van structuur.
glas: €4.25
es: €24.00

SOAVE CLASSICO - VENETO
Druivensoort:
Trebbiano en Garganega
Omschrijving:
Uitbundig geurend naar rijp wit fruit en verse
bloemen. Mooi droog en sappig van smaak.
glas: €5.00
es: €28.00

VILLA CASTELLO SANGIOVESE - ABRUZZEN
Druivensoort
Sangiovese
Omschrijving
Prachtig volrood van kleur en met rijp rood fruit
en milde kruiden in de neus. Vol, sappig en rond
van smaak met een geurige en pittige afdronk.
glas: €4.95
es: €27.50

VERMENTINO VECCHIA TORRE - APULIE
Druivensoort
Vermentino
Omschrijving
Frisdroge wijn met nuances van jn geel fruit
en iets toast in de geur. De smaak is soepel,
aangenaam en aanhoudend.
glas: €6.25
es: €36.00
DI LENOARDO CHARDONNAY- FRIULI
Druivensoort
Chardonnay
Omschrijving
Verleidelijke witte wijn. Mollig en geurig van
smaak. Met een fris aanhoudende afdronk.
glas: €6.50
es: €37.00
D’ORSARIA PINOT GRIGIO - FRIULI
Druivensoort
Pinot Grigio
Omschrijving
Een verleidelijke wijn die een aangenaam
aroma heeft van rijp fruit zoals appels en
peren.
glas: €6.75
es: €38.50
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OFFIDA PECORINO - MARKEN
Druivensoort
Pecorino
Omschrijving
Volle, complexe droge witte wijn met een
aroma van rijpe gele vruchten en lichte
toastnuances.
es €39.00
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.
es: €42.50
fi
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CANTINA DUE PALME SQUINZANO - PUGLIA
Druivensoort
Negroamaro en Malvasia
Omschrijving
Typisch Zuid-Italiaanse wijn. Prachtig
donkerrood van kleur en fraai geurend naar
gekon jt rood fruit. De volle, ronde smaak heeft
een zwoele, zachte afdronk.
glas: €5.50
es: €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.
glas: €6.75
es: €38.00
PRIMITIVO DI MANDURIA - APULIË
Druivensoort
Primitivo
Omschrijving
Verleidelijk geurend naar rijp fruit met subtiele
geuren van eikenhout, kof e en cacao.
glas: €7.00
es: €40.00
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE
RIPASSO ACINATICO - VENETO
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.
es: €70,00

