
VINO  |  WIJNEN



VINO DELLA CASA
   GLAS  |  FLES

VINI BIANCHI
O  Grillo, Sogno del Sud, Sicilia* 4,00  |  22,50

 fris en zacht, abrikoos, citrus, kruidige afdronk

O Pinot-Grigio, Zenato, Lombardia  5,00  |  27,50

 elegant en zuiver, wit fruit en bloemen, sappige afdronk

O  Vermentino di Sardegna, Cantina Santadi, Villa Solais, Sardegna 6,00  |  30,50

 strogele kleur, wit fruit, iets anijs, kruidig en levendig in de afdronk

VINI ROSATI
O  Bardolino chiaretto, Zenato, Lombardia  5,00  |  27,50

 vol en rond van smaak, aardbei, framboos, lychee met een rijpe droge afdronk

VINI ROSSI
O  Montepulciano d’Abruzzo, Azienda Botter, Abruzzo  4,00  |  22,50

 helder rood, barstensvol rood fruit, rode kersen, bessen, bramen met een 

 sappige stevige afdronk

O  Negroamaro, Vigneti del Salento, Puglia  5,00  |  27,50

 intense aromas van zwart fruit, bessen en bramen en een fluweelzachte 

 lange afdronk

O Merlot, Dissegna, Veneto  6,00  |  30,50

 diepe kleur, donker fruit, zwarte kersen, cassis en een zachte ronde afdronk

* biologisch

   GLAS  |  FLES



VINI BIANCHI
  FLES

O  Pecorino, Lupi reali, Valle reale, Abruzzo* 31,50

 mineraal en droog, papaya, mango, toetsen van honing en fris in de afdronk

O  Grechetto, Vermentino, Sauvignon-blanc, Villa Barbi, Orvieto classico, Umbria 32,50

 delicaat en zuiver, perzik, grapefruit, nectarine zest en een volle afdronk

O  Trebbiano, Lunaria charisma, Abruzzo* 33,50

 intens en fruitig, peer, appel, witte bloemen en een licht romige afdronk

O  Garganega, Chardonnay, Trebbiano di Soave, Guerrieri Rizzardi, Soave classic 34,50

aromatische geur, perzik, peer, amandel, toetsen van mineraal en een lange afdronk

O  Müller Thurgau, Borgo dei Posseri Quaron, Trentino - Alto Adige* 39,50

 krachtige geur van lentebloemen, witte perzik, appel en een volle rijke afdronk

VINI ROSSI
  FLES

O  Cabernet-Sauvignon, Corvina, Corvinone, Biscardo Veneto 31,50 

 ingedroogde druiven passito-methode, rood fruit, vanille en een geconcentreerde 

 zachte afdronk

O  Sangiovese, Colorino, Fattoria di Basciano, Chianti, Toscana 32,50

intense aroma’s, rood fruit, bessen, pruimen en een kruidige soepele afdronk

O  Primitivo di Manduria Reserva, Conti di Campiano Puglia 34,50

krachtige wijn met geconcentreerd fruit, kersen, pruimen, kaneel, vanille en

 een zachte intense finale

O  Dolcetto, Mauro Molina, Langhe Piemonte 39,50

 elegant en fris rood fruit, bessen, framboos, vleugje amandel en een frisse kruidige afdronk

O  Corvina, Rondinella, Sangiovese, Cantina Zenato, Amarone della Valpolicella 55,00

 geur en smaaksensatie, 30 maanden rijping op eiken vaten en 12 maanden op fles, 

 wilde kersen, chocolade en kruiden en een lange indrukwekkende afdronk  

  FLES

* biologisch



VINI DOLCI
  GLAS  |  FLES

O  Montepulciano, Valle Reale, Passi reali (vino rosso dolce appassimento), Abruzzo* 6,00  |  32,50

  zuivere volle geur, gekonfijt fruit, vijgen, bessen,  chocolade, kruiden en een 

 diepe volzoete afdronk

VINI SPUMANTI
  GLAS  |  FLES

O  Glera, Prosecco Spumante brut, Treviso*   5,00  |  30,50

zacht en aromatisch, licht mousserend, wit fruit en een frisse afdronk

O  Chardonnay, Pinot Noir, Barone Pizzini brut animante, Franciacorta* 49,50

 zacht mousserend, citrus, abrikoos, gedroogd fruit en een frisse romige afdronk

* biologisch

  GLAS  |  FLES


