
 
 

 
 

 
Vino della casa/ Huiswijnen 

 
         Glas  Fles 
 
Cielo Pinot Grigio / Trebbiano     € 4,25  € 23,50 
Een prachtige wijn uit Puglia, gemaakt van Trebbiano en Pinot Grigio. Een prachtige strogele 
kleur en een bouquet van bloemen en rijpe perziken. Dit is de zomer in een glas. 
 
Pergolino Rosato, IGT Veronese     € 4,25  € 23,50 
Deze rosé gemaakt van Corvina, Rondinella en Molinar combineert de delicate en fruitige geur 
met een droge en frisse smaak. Aangenaam en toegankelijk, veel sap met een licht botertje en 
een mooie afdronk. 
 
Primo Sangiovese / Merlot      € 4,25  € 23,50 
Deze wijn is gemaakt van ongeveer 70% Sangiovese en 30% Merlot.  
Diep robijnrood, intens en persistent in de smaak. Fruitig met hints van kersen, pruimen en 
vanille. Een medium-bodied wijn met lichte tannine en mooi in balans. 
 
Borgo Palazzi Pinot Grigio Blush     € 4,25  € 23,50 
De pinot Grigio Blush is een licht heldere roze kleurige wijn met een heerlijke bloemig aroma met 
notities van citrus en rood fruit. Het is een frisse sappige wijn met een fruitige smaak. De wijn 
krijgt zijn kleur door de schillen van de druif mee te laten vergisten. Als de pinot grigio goed rijp 
is, verkleurd de schil naar oranje roze. 
 
Frizzante, La Gioiosa       € 4,75  € 27,50 
Licht mousserende witte wijn. De geur is fris met elementen van wit fruit.  
De smaak is sappig en verfrissend, een feestelijk goed begin! 
 
 
 



 
 

 
 

Vino Bianco/ Witte wijnen 
         

         Glas   Fles 
  
Boira, Pinot Grigio       € 4,50  € 25,50 
Biologische Pinot Grigio uit de lage heuvels van de Veneto. Kruidig en zwoel. 
 
Villa di Mare,  Cataratto, Chardonnay,  Sicilië   € 4,75  € 26,00 
Fraaie blend van de inheemse Siciliaanse druif Cataratto met de wereldburger Chardonnay 
levert een zeer breed inzetbaar glas wijn op. Waar de Cataratto de wijn een exotische toets en 
een lichte kruidigheid schenkt, zorgt de Chardonnay voor vulling en 'rondeur'. 
 
Ciro Bianco        € 5,25  € 29,00 
Enthousiaste, patriarchale producent uit Calabria, waar Italië Sicilië raakt. De wijngaarden liggen 
nabij Crotone aan de Ionische Zee. Inheemse druifsoorten, gecombineerd met moderne 
technieken. Ciro is de naam van de DOC. De Bianco wordt gemaakt van Greco bianco.  
Rijk en exotisch met lichte houttoets. 
 
Cantina Bolzano, Pinot Bianco,  Alto Adige      € 29,00  
Noord-Italië, tegen de grens met Oostenrijk. Dit Duitstalige gedeelte van Italië staat niet alleen 
bekend om de mooie skipistes maar ook vanwege de frisse wijnen. Doordat de wijngaarden hier 
hooggelegen zijn ontwikkelt zich een heerlijke fraîcheur. 
 
Le Colture Fagher Prosecco di Valdobbiadene     € 35,00 
Al jaren behoord Le Colture tot de beste producenten van Prosecco. Deze feestelijke wijn met 
een stevige mousse is niet alleen erg lekker als begin van de maaltijd, maar heeft ook voldoende 
‘body’ om door te drinken tijdens het eten. 
 

 
 



 
 

 
 

Vino Rosso/ Rode wijnen 
         

         Glas  Fles 
 

Il Sole,  Nero d'Avola,  Merlot, Sicilië,    € 4,75  € 26,00 
Een niet alledaagse combinatie. Zowel de Nero d'Avola als de Merlot zijn krachtige druiven.  
Maar zie hier, in Sicilië is met de juiste begeleiding alles mogelijk.  
Zeer doordrinkbare wijn met aangename structuur. Aards en stevig met fruit van zwarte bessen. 
 

Il Sole Orizon Syrah       € 4,75  €26,00 
In de eerste plaats komt in de geur vol, donker rood fruit naar voren, vervolgens evenaart u een 
krachtige smaak. Ook komt het kruidige tintje van de Syrah mooi naar voren in deze 
karakteristieke Italiaan.  
 

Boira, Sangiovese Bio Marche       € 30,00 
In het algemeen is de Sangiovese druif uit de Marken een stuk zachter en minder tannine in de 
neus dan in Toscane. Ook bij deze wijn valt de zachte smaak op. De lichte houtrijping maakt deze 
wijn nog ronder. Een soepele wijn met behoud van robuust karakter. 
 

Sammarco , Nero di Troia, Puglia       € 32,00 
Deze heerlijke jong drinkbare zwoele rode wijn uit Puglia, vol met hints van vanille en kaneel.  
Maar vooral het kersenfruit wat de boventoon voert. 
 

Montepulciano d’Abruzzo Bucaro Bio       € 35,50 
Kruidige volle rode wijn uit Abruzzo, midden Italië. Montepulciano komt in vele versies voor, 
hier is één met veel materie, krachtig, van biologisch geproduceerde druiven. Zwart fruit en 
allerlei lauriersoorten vechten om de eer. Mooi middelzware wijn, met barrique rijping. 
 

Valpolicella Classico, Domeni Veneti      € 35,50 
Gemaakt van de druiven Corvina, Corvinone en Rondinella. Deze wijn is een alles kunner. Een 
beetje gekoeld gaat de wijn zelfs goed met stevige visgerechten, maar ook niet gekoeld bij vlees 
is dit een zeer smaakvolle wijn. 
 

Zironda, Amarone         € 57,50 
Klassieker uit Veneto. De druiven worden na de oogst eerst gedroogd om zo nog meer 
concentraat te behalen. De wijn is rijk en krachtig en een ideale kompaan van vleesgerechten. 



 
 

 
 
 

Vino da dessert/ Dessert wijn 
 

         Glas  Fles 
Passito Baccadoro, Fondo Antico, Sicilië    € 5,50  € 29,00 
Baccadoro, de wijn klinkt bijna zo mooi als deze smaakt. Een passito gemaakt van laat  
geoogste Grillo en Zibbibo druiven. Een lichte gekleurde wijn vol amandel smaak en fijn 
gedroogd fruit. Nergens plakkend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


