


Casa Botter Spumante “Era”
Streek Veneto & Puglia Glas 5.00

Druif Glera Fles 27.50

Feestelijke Prosecco Spumante met een stevige bubbel. Fruitige tonen 
van perzik, groene appel en citrusvruchten. Ook licht bloemige tonen en 
wat kruidigheid.

Mousserende wijn

Famiglia Cielo “Via Mare”
Streek Diverse gebieden Glas 4.25

Druif Trebbiano-Pinot Grigio Fles 23.50

Prachtige strogele kleur en een bouquet van bloemen en rijpe perziken. De 
ronde en zachte smaak wordt gecomplementeerd door heerlijke fruittonen.

Cantine Volpi “Boira”
Streek Piëmonte Glas 4.75

Druif Pinot Grigio Fles 25.50

Een biologische Pinot Grigio met body en inhoud. Natuurlijk met het 
comfortabele mondgevoel en doordrinkbaarheid maar ook concentraat, 
finesse en kracht.

Cantina Bolzano 
Streek Alto Adige Glas 5.50

Druif Weissburgunder (Pinot Bianco) Fles 29.50

Heerlijke frisse en mineralige wijn. De wijn is gul en geeft fruit zoals gele 
appel en peer, gecombineerd met kruidigheid en een zeer zuivere smaak.

Meer keuze op de volgende pagina >

Witte wijn



Mondo del Vino “Villa di Mare”
Streek Diverse gebieden Glas 4.75

Druif Chardonnay-Catarratto Fles 26.00

Fraaie blend van de inheemse Siciliaanse druif Catarratto met de wereld-
burger Chardonnay levert een zeer breed inzetbaar glas wijn op. Waar de 
Catarratto de wijn een exotische toets en een lichte kruidigheid schenkt, 
zorgt de Chardonnay voor vulling en ‘rondeur’. Modern gemaakt, met veel 
focus op fruit en zacht mondgevoel.

La Natura
Streek Sicilië Fles 28.00

Druif Inzolia

Heerlijk geurige droge Siciliaanse witte wijn met fijne fruit- en 
bloemennuances en een zachte, frisse smaak. De afdronk is geurig 
en aanhoudend.

Monte del Fra “Ca del Magro” 
Streek Veneto Fles 32.00

Druif Garganega, Trebbiano, Cortese

Krachtig, maar delicaat aroma van onder meer geel fruit en lichte 
anijstonen. De smaak zet vol, romig en aromatisch in en eindigt 
evenwichtig en rond. Mooi en karaktervol!

Tenuta Ferrante
Streek Abruzzen Fles 35.00

Druif Pecorino

Zeer smaakvolle Pecorino met een goudgele kleur. In de neus veel 
rijp fruit. Ook aroma’s van gele bloemen. De wijn heeft een flinke body, 
maar ook duidelijke mineraliteit.

Panizzi “Vigna Santa Margherita”
Streek Toscane Fles 45.00

Druif Vernaccia di San Gimignano

Complexe witte wijn met een verfijnd aroma van eikenhout, rijpe nuances 
en wat amandel. De smaak is vol, rond en sterk aromatisch. Veel lengte!



Rode wijn
Fantini “Primo” 
Streek Puglia Glas 4.25

Druif Sangiovese-Merlot Fles 23.50

Rood fruit vormt de boventoon; aardbeien en kersen. Specerijen zijn 
subtiel aanwezig op de achtergrond, tezamen met het cederhout. 
De afdronk is zijdezacht en boordevol prachtige smaken.

Cantine Volpi 
Streek Piëmonte Glas 4.75

Druif Barbera Fles 26.00

Geen opgepompte Barbera, maar een fijnzinnige en uitgesproken wijn
die meer richting een Pinot Noir gaat dan zijn grote broer Nebbiolo. 
Zeer smakelijke wijn met een fijne en zuivere indruk. 

Tenuta Giuliano  
Streek Abruzzen Glas 5.75

Druif Montepulciano d’Abruzzo Fles 32.00

Volrood van kleur en aromatisch van geur, met nuances van kruiden, 
licht eikenhout en veel rijp rood fruit. De smaak is zacht van inzet, vol, 
geurig en aanhoudend in de afdronk. Rijke balans.

Pergolino Rosato
Streek Veneto Glas 4.25

Druif Corvina, Rondinello Fles 23.50

Delicate en fruitige rosé met een droge en frisse smaak. Aangename,  
toegankelijke smaak, veel sap met een licht botertje en een mooie afdronk.

Rosé

Meer keuze op de volgende pagina >



Mondo del Vino “Il Sole” 
Streek Sicilië Fles 26.00

Druif Syrah

De Syrah doet het goed in het warme Sicilië. Deze spannende wijn heeft in 
de neus vooral donkerrood fruit en wat kruidige tonen. De smaak is vol en 
krachtig, met een pepertje, maar biedt ook friszure besjes in de afdronk.

La Natura 
Streek Sicilië Fles 28.00

Druif Nero d’Avola

Helderrode wijn met een fruitig en licht gekruid aroma. De smaak 
zet soepel en fris in en eindigt met een pittige afdronk.

Salcheto Chianti “Biskero” 
Streek Toscane Fles 28.00

Druif Sangiovese, Canaiolo, Mammolo

Helderrood van kleur en kruidig van geur, met nuances van jam en 
gebrande tonen. De smaak is soepel, zacht en fris, met een kruidig 
fruitige afdronk en lichte tannine.

Le Vigne di Sanmarco
Streek Puglia Fles 28.00

Druif Nero di Troia

Minder bekende wijn uit Puglia, maar zeker niet minder bemind. 
Voor wie houdt van zwoel, maar niet overdreven. Deze wijn is zowel 
krachtig als subtiel. Met in de neus vooral rijp, iets doorstoofd donker fruit 
en in de smaak ook frisser rood fruit. Wat kruidige, licht aardse tonen en 
een soepele afdronk dankzij de medium tannines.

Accordini Valpolicella “Ripasso”
Streek Veneto Fles 28.00

Druif Corvina, Rondinella, Corvinone

Dieprode wijn met een kruidig, cederachtig aroma en veel rood fruit. 
De smaak zet krachtig en pittig in, met een fijn zuur en stevige, maar 
ronde tannine. Ronde, zeer aromatische afdronk.



La Caudrina 
Streek Piemonte Glas 5.25

Druif Moscato d’Asti Fles 35.00

Intense en zuivere geur van muskaatdruiven met nuances van lychees. De 
smaak is volzoet en heeft daarnaast frisse tonen en een klein bubbeltje. De 
afdronk is lang en plezierig.

Fondo Antico “Passito” 
Streek Sicilie Glas 5.50

Druif Grillo, Zibbibo Fles 40.00

Goudkleurige dessertwijn gemaakt van laat geoogste druiven. In de neus 
indringende geuren als sinaasappelbloesem en verse citrusvruchten. 
De wijn is zoet en heeft de body die je kunt verwachten, zonder plakkerig 
te zijn. Uitstekende zoet zuur balans.

Dessert wijnen


