Wijnkaart

Prosecco

GASPARINI PROSECCO DOCG BRUT SPUMANTE
Wijnhuis: Azienda Venegazzu
Wijnstreek: Veneto
Druiven: Glera

LA PICIA, ROSATO, SPUMANTE EXTRA DRY
Wijnhuis: Azienda Monte del Frà
Wijnstreek: Valpolicella
Druiven: Molinara, Corvina Veronese,
Rondinella

FRANCIACORTA DOCG BELLA VISTA
Wijnhuis: Bellavista
Wijnstreek: Franciacorta
Druiven: 85% Chardonnay,
10% Pinot Nero, 5% Pinot Bianco

Omschrijving: Mousserende wijn
met een licht fruitig aroma. De
smaak zet fris en rond in. De zachte
mousse zorgt voor een ronde finale.

Omschrijving: Fraaie lichtroze
spumante met een fijne, tintelende
mousse en een zacht, fruitig aroma.

Omschrijving: Fris en fruitig, licht
gerijpt met een afdronk die lang en
zuiver is met een mooie frisse toon
van citrus en groene appel.

€29,00
€6,50

€34,00
€7,50

€57,50
€12,50

Witte wijn

TREBBIANO VENETO ‘‘CARMINAIA’’

Wijnhuis: Carminaia
Wijnstreek: Veneto
Druiven: Trebbiano, Chardonnay,
Rubicone

PIPOLI

Wijnhuis: Vigneti del Vulture
Wijnstreek: Basilicato
Druiven: Crego & Fiano

PINOT GRIGIO H. LUN
Wijnhuis: H. lun
Wijnstreek: Trentino Alto Adige
Druiven: Pinot Grigio

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO LE VELE
Wijnhuis: Moncaro
Wijnstreek: Marche
Druiven: Verdicchio

SAUVIGNON KURTATSCH
Wijnhuis: Kurtatsch
Wijnstreek: Alto Adige
Druiven: Sauvignon Blanc

FALANGHINA, COLLEFRISIO
Wijnhuis: Azienda Collefrisio
Wijnstreek: Abruzzen
Druiven: Falanghina

Omschrijving: Volle, frisse wijn met
smaken van appel, peer, prettige
zuren en een fruitige afdronk. De
geur is zeer fruitig met tonen van
meloen en ananas.
Omschrijving: Mooie licht fruitige
wijn met een tropisch tintje. Met
accenten van perzik en een mooie
droge afdronk.

Omschrijving: Fraai en intens aroma
van rijp fruit zoals peer en een lichte
kruidigheid. De smaak is zacht en
blijft lang nahangen.

Omschrijving: Zacht, verfijnd en
aromatisch, vol en sappig. Appel,
citrus en peer knalt uit je glas!

Omschrijving: Intens fruitig bouquet
van citrus, limoen, kruisbessen en
gedroogde kruiden. Frisdroge smaak
met tonen van limoen en groene appel.

€23,00
€16,50
€4,80
€25,00
€17,85
€5,50
€30,00
€24,50
€6,80
€27,50
€6,50

€28,50
€6,50

Omschrijving: Vol-gele, complexe droge
wijn met nuances van rijp fruit, zoals perzik,
appel en iets anijs. De volle, zachte en
ronde smaak is geurig en intens.

€32,00

TERRE SICILIANE CHARDONNAY
Wijnhuis: Cantine Fina
Wijnstreek: Sicilie
Druiven: Chardonnay 100%

CA’ DE’ ROACCHI LUGANA

GRECO DI TUFO

SOPHIE MANINCOR

€34,50

Omschrijving: Gefacetteerde neus van
ananas, passievrucht, verse salie op de
achtergrond, dichte mond met een mooie
smaak en knapperigheid

Wijnhuis: Tinazzi
Wijnstreek: Lombardije
Druiven: Trebbiano & Tocai Italico

Omschrijving: Een smaakvolle witte wijn met
herkomstaanduiding Lugana, fris met citrus
tinten, bloemig, fris

Wijnhuis: Veveso
Wijnstreek: Friul
Druiven: Greco di Tufo

Omschrijving: Rijp wit fruit met accenten
van anijs en amandelen. Citroen-goud
van kleur met een vullende body.

Wijnhuis: Manincor
Wijnstreek: Alto Adige
Druiven: 96% Chardonnay,
4% Viognier

Omschrijving: Volle, krachtige wijn met
nuances van rijp tropisch fruit, toast
en wat eikenhout. De smaak zet rond,
zacht en elegant in en heeft een lange
aromatische afdronk.

€35,00

€44,50

€79,00

Rosé

PIPOLI ROSE

Wijnhuis: Vigneti del Vulture
Wijnstreek: Basilicato
Druiven: Aglianico

Omschrijving: Aangenaam lichte roze
kleur. Rijk en verfrissend met een mooi
boeket van rood fruit zoals aardbei,
framboos en besjes.

€23,00
€6,50

CHIARETTO BARDOLINO
Wijnhuis: Monte del Fra
Wijnstreek: Veneto
Druiven: 70% Corvina,
Barbera & Rondinella

NEGROAMARO

LASTONE

Omschrijving: Helder roze, vol van
smaak, fris en pittig met een mooie
fruitige afdronk.

Rode wijn
Wijnhuis: Vigneti del Salento
Wijnstreek: Puglia
Druiven: Negroamaro

Wijnhuis: La Preare
Wijnstreek: Lombardia
Druiven: 60% Corvina Veronese,
30% Rondinella, 10% Croatina

Omschrijving: Soepele en zachte rode
wijn met nuances van gekonfijt rood
fruit. De smaak is vol, rond, aromatisch
en eindigt met een geurige afdronk.

Omschrijving: Krachtige wijn van zwarte
kersen en pruimen, goed kruidig met een
lichte houttoon.

€33,50
€7,25

€24,00
€17,50
€4,80
€25,00
€18,50
€5,50

PRIMITIVO MANDURIA
Wijnhuis: Due Palme
Wijnstreek: Puglia
Druiven: Primitivo

PASSIARI, FEUDO ARANCIO, SICILIA

Omschrijving: Vol-rood van kleur,
intens en rijk van geur, met kruidige,
jam-achtige en vanilletonen. De
smaak is rond, zacht en vol met
milde evenwichtige tannine met
aromatische afdronk.

€32,00
€23,00
€6,80
€30,00

Wijnhuis: Feudo Arancio
Wijnstreek: Sicilie
Druiven: Nero Dávola, Syrah

Omschrijving: Warme, zwoele wijn met
een donkerpaarse kleur en een expressieve
geur. Rijp fruit van kersen, bramen, pruimen
en rode bessen, maar ook tabak, donkere
cacao en zoete specerijen.

€35,00

Wijnhuis: Poggerino
Wijnstreek: Toscane
Druiven: Sangiovese

Omschrijving: Smaken van wilde bessen,
viooltjes en een kruidige finish. Het is een
droge en frisse wijn met een volle body en
grote tannine.

CHIANTI CLASSICO

ROMEO E JULIET
Wijnhuis: Familia Pasqua
Wijnstreek: Veneto
Druiven: Corvina, Merlot

MOLTEPULCIANO, COLLEFRISIO VIGNAQUADRA

Omschrijving: Geur is die van intens rood
fruit en kruidige tonen. In de smaak zachte
tannines en heeft een soepele afdronk.

€35,00

Omschrijving: Krachtige, vol-rode wijn met
een intens kruidig en verfijnd aroma van
eikenhout, karamel en gerijpt rood fruit. De
smaak zet krachtig in en eindigt in balans.

€41,00

Omschrijving: Droge wijn met duidelijk
structuur. Je proeft rood fruit met licht
zure tonen en op de achtergrond elegante
kruiden zoals kaneel, kruidnagel en peper.

€50,00

Omschrijving: Krachtig en stevig, met
mooie rijpe tonen van rozijnen, pruim en
kruiden in de neus. In de mond lekker
vlezig, complex en rijk.

€65,00

€69,00

Wijnhuis: Manincor
Wijnstreek: Alto Adige
Druiven: Cabernet Franc, Merlot

Omschrijving: Elegante en verfijnde rode
wijn met een complex aroma van rijp fruit,
pittige kruiden en een lichte eikenhouttoets.
De smaak is zacht en aromatisch.

€80,00

Wijnhuis: Fratelli Seghesio
Wijnstreek: Piemonte
Druiven: Nebbiolo

Omschrijving: Kruidig, licht gerijpt in de
geur met zwart fruit als bramen en bessen.
De smaak is vol, rond met milde tannine en
eindigt met een geurige afdronk.
Omschrijving: Fraaie en kenmerkende,
lichtrood gekleurde wijn met geuren van vers
rood fruit en tonen van de eikenhoutrijping. De
smaak zet vol en fris in met rijpe tannine. De
finale is minutenlang en aromatisch sterk.

€92,50

Wijnhuis: Azienda Collefrisio
Wijnstreek: Abruzzen
Druiven: Moltepulciano

VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE
Wijnhuis: Ripasso Grancru
Wijnstreek: Veneto
Druiven: Corvina, Molinara,
Rondinella

AMARONE, LE PREARE

Wijnhuis: La Preare
Wijnstreek: Veneto
Druiven: Rondinella,
Corvinone, Croatina

CASSIANO, MANINCOR

BAROLO

BRUNELLO DI MANTALCINO
Wijnhuis: Agostina Pieri
Wijnstreek: Toscane
Druiven: Sangiovese

