Vini Spumante

Al Bicchiere

Prosecco Spumante, Saomi, Veneto

Per Bottiglia

€ 6,25

€ 38,50

€ 5,00

€ 27,50

€ 5,00

€ 27,50

Glera

Zachte geur met florale tonen, rijp wit fruit en een mooie mineraliteit.
Zacht en fris met een elegante, romige mousse.

Vino della Casa bianco / rosso
Pinot Grigio, ‘Gregoris’ , Giovanni Fattori, Monteforte d’Alpone, Venetto
Verfijnde geur, waarin iets van hooi en tonen van geroosterde
amandelen en walnoten. Soepele, heerlijk elegante smaak,
aangenaam vol met een milde smaak
Viabore, ‘Rosso Piceno’, Carminucci, Grottammare, Marche
Intens robijnkleurig. Mild fruit van kersen. Zachte, innemende smaak,
droog vol en fruitig.

Vini Bianchi
Trentino-Alto Adige

Pinot Grigo “Soll”, Kellerei Kalteren

€ 45,00

Strogeel van kleur. In de mond peer, vanille en iets van geroosterde amandelen.
Vol en heerlijk fris, ondersteund door de lichte tonen van eikenhout.
Weisburgunder/Pinot Bianco, Tenuta Niedermayr, Girlan

€ 52,50

Heldergeel tot licht groenachtig van kleur.Iets fruitig aroma met lichte appel-en
honingtoon. Een frisse en levendige smaak met zachte zuren in de afdronk.
Veneto

Custoza Vigne Alte Fratelli Zeni,

€ 6,50

€ 35,00

Garganega, trebbiano, tocai en chardonnay

Licht aromatische in geur, delicaat en redelijk vol van smaak met een
duidelijke frisse, milde afdronk
Friuli Venezia Giulia

Friulano Colli Orientali del Friuli Livio Felluga, Brazzano di Cormons

€ 65,00

Elegante inzet, heelijk fris met aangenaam rijp wit fruit, iets van walnoot/amandel,
abrikoos, zacht kruidig, druivig met een licht bittertje na
Illivio Colli Orientali del Friuli, Chardonnay, Picolit en Pinot Bianco
Bleekgele, iets groene kleur. Rijke, maar elegante geur van blomen, vanilla en wit fruit
Zeer intense wijn met een brede weelderige smaak, maar teven verfijnd en plezierig

€ 75,00

Toscana

Al Bicchiere

Batar Querciabella, Ruffoli di Greve

Per Bottiglia

€110,00

Licht goudgeel van kleur. Complex bouquet van fruitaroma’s en geroosterd brood.
Intens en breed in smaak, heerlijk zacht, lichtgekruid met impressies van nieuw eiken
Piemonte

Villa Sparina Gavi di Gavi, Villa Sparina, Monterotondo

€ 47,50

Verfijnde geur, zuiver , iets perzik. Frisse aanzet, droog, dorstlessend,
aangenaam vol met zacht wit fruit, mooi in balans
Langhe Chardonnay, Massolino, Serralunga d’Alba

€ 52,50

Verrassend mooie smaak, vol en rijk in de mond, fraaie frisse zuren. De vergisting
en rijping op gedeeltelijk nieuwe vaten is duidelijk te proeven, maar toch is de wijn
verfijnd en zeer mooi in balans
Marche

Offida Pecorino ‘Belato”, Carminucci, Grottammare

€ 7,25

€ 39,50

€ 7,00

€ 37,50

De smaakinzet is droog, kruidig met iets van basilicum en het fruit van perzik
en peer. Rijk en lang na, gastronomische glas
Verdicchio Dei Castelli iD Jesi Classico Superiore, ‘Luzano”
Giovanni Marotti Campi, Morro d’Alba
Volle, plezierige smaak, rijk met iets venkel en rijp wit fruit van appels.
Frisse zuren en levendig. De afdronk is lang met een klein bittertje
Campania

Falanghina Sannio ‘Svelato” Terre Stregate, Campaniai

€ 45,00

Volle inzet, tikje kamille, iets notig, brede smaak. Lekkere zacht met
milde zuren
Sicilia

Barbazzale Bianco, Cottanera, Catarrato met Viognier

€ 7,25

€ 39,00

Gastronomische wijn met eigen Sicilianse stijl. Aroma’s van grapefruit’
rijpe perzik, abrikoos, kruiden en bloemen
Bianco Di Morgante, Morgante, Grotte
De neus is verfijnd met aroma’s van ananas en citrusfruit. Goed gestructureerde
smaak, fris, droog met een lichte mineraliteit

€ 45,00

Vini Rosato

Al Bicchiere

Per Bottiglia

Veneto

Corvina Rosato ‘Gregoris’, Giovanni Fattori, Corvina

€ 5,75

€ 32,50

€ 7,25

€ 39,50

Lichtroze van kleur, verfijnde geur, zwoel waarin aangenaam rood fruit.
Soepele, heerlijk elegante smaak, aangenaam zomers fris

Vini Rosso
Trentino-Alto Adige

Bottega Vinai Trentino Pinot Nero, Cavit, Trento
Elegante, niet te zware smaak met ronde tannins, zachte zuren en een
fluwelige afdronk
Veneto

Amarone Della Valpolicella, Giovanna Fattori, Monteforte d’Alpone

€ 125,00

Krachtige inzet, rijk van structuur, gelaagd waarbij het gezonde fruit en de
weelderige, rijpe smaak met hout, krenten, mooie zuren en milde tannines om
voorrang strijden. Tot slot een lange afdronk, waarin ook een zekere elegantie
te ontdekken valt
Valpolicella Classico Superiore Ripasso ‘Marogne’, Fratelli Zeni, Bardolino

€ 49,50

Droog met een intense smaak waarin veel rood fruit, kersen en morellen.
In de afdronk iets licht zoet van rozijnen en een licht bitter
Piemonte

Barbera, Luigi Einaudi

€ 43,50

Robijnrode wijn met aroma’s van rood fruit, kersen, bosfruit en wat cederhout
Barolo ‘Bussia’, Giacosa Fratelli, Neive

€ 67,50

Volle, warme smaak, fluweelzacht met een intens karakter. Rood fruit, houttonen
(eiken en vanille) en frisse zuren op de droge afdronk
Dolcetta D’Alba, Massolino, Serraluna d’Alba
Een frisse, elegant inzet met een aangename smaak van bramen, bosaardbei en
framboos. Lange, intense finale.

€ 62,50

Al Bicchiere

Toscana

Per Bottiglia

Pergolaia, Caiarossa, Super Tuscan

€ 49,50

Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot
In het domein Caiarossa wordt zowel biodynamisch als volgens de oude Cinese
kunst ‘Feng Shui” gewerkt. De vormen, kleuren, het licht en de materialen in de wijnkelders
zijn hierop aangepast. Pergolaia is een complexe, krachtige en licht gerookte rode wijn.
Geuren van cranberry en bessen met aardse tonen.
Chainti Classico, Querciabella, Ruffoli di Greve

€ 62,50

Royaal bouguet van fruit. Zacht, zeer verfijnde smaak, krachtig en vol, waarin tonen
van hazelnoot en zoethout.
Brunello di Montalcino, Il Colle di Carli, Sangiovese

€ 67,50

Aardse, kruidige wijn met elegante tonen van vers rood fruit, kruidnagel, aarde en
bladeren.
Puglia

Passo Del Sud ‘ Appassimento” Progetto Vino, Puglia

€ 6,50

€ 32,50

€ 7,00

€ 39,50

€ 7,00

€ 39,00

Een ronde inzet, niet te zwaar, veel fruit met een klein zoetje. Rond, zwoel en
aangenaam na.
Abruzzen

Montepulciano D’Abruzzo, Cantina Zaccagnini
Robijnrode wijn met aroma’s van zwart fruit en kruiden. Een vol fruitkarakter van
zwarte kersen, bramen. Pruimen en zoethout
Sicila

Barbazzale Etna Rosso, Cattanera, Nerello Mascalese
Rijke Siciliaanse rode wijn afkomstig van wijngaarden op de Etna. Aroma’s van
Zwarte kersen, bosbessen, frambozen en bramen
Nero D’Avola, Morgante, Grotte
Zachte, intense smaak, waarin zwarte bessen en kersen, soepel en heerlijk zuiver
met fijne zuren

€ 47,50

