
wijn

ristorante



ristorante

Vini Frizzanti - Spumante

Prosecco Valdobbiadene DOCG Zardetto 
per fles 34,-

Feestelijk parelende wijn. Een typische karakteristiek van de prosecco is,  

dat hij niet 100% droog moet zijn.

Franciacorta Docg Brut Alma Grande Cuvée
per fles 41,00

Licht goudgeel met groene accenten en een fijne mousse.

Droog en fris, zacht en smakelijk.

Druif chardonnay, pinot nero, pinot bianco.

Moscato d’Asti
per fles 26,00

Een behoorlijk krachtige muskaatwijn, met lekker sap en vers fruit. 

Leuk als aperitief en nagerechten met appeltaart 

of vers fruit zoals aardbeien. 

Brachetto d’acqui‘Valle delle Rose’
per fles 29,00

Lekker aperitief, maar ook een goede combinatie met een hartige taart 

met geitenkaas en bosbessen, natuurlijk als dessertwijn 

bij nagerechten met chocolade en kersen.

Vini Rosati

Pinot Grigio ‘Blush’ - Sartori 
per fles  30,- / per glas 5,50

Een plezierige zalmroze rosé van de druivensoort sangiove/canajolo, 

met frisse fruittonen in zowel geur als smaak.



ristorante

Vini Liquorosi

Reciotto della Valpolicella DOC
per glas 5,50

Corvina Veronese 50%, Rondinella 40%  en Molinara 10%. 

Zachte en zoete smaak met een aangename geur van rijp fruit

Recioto di Soave DOCG
per glas 5,50

Prachtige dessertwijn gemaakt van ingedroogde druiven,

mooie zoete aanzet met tonen van honing en bloem

Dindarello
per glas 5,25

Heel geschikt als een prima dessertwijn, 

aangenaam bij fruit, zoals ananas, abrikoos 

of perzik, lichtere desserts. 

Druivenras: Moscato fior d’Arancio.

Vini Bianchi

Lugana ‘Pievecroce’ 
per fles 35,-

Peer en rijpe appel, een vleugje limoen en vlierbloemen, fris en opwekkend, 

met rijpe appel en citrus, mollig, met goede zuren. Krachtige, droge witte wijn. 

Goede combinatie met gebakken forel,  spaghetti met vongole, gerookte zalm, 

kip met cashewnoten.

Gavi Docg Organic Alborina | Piemonte 
per fles 35,-

Strogeel,aromatische geur met een delicaat en complex aroma. 

Wijn met gulle textuuren fluwelige smaak met elegantie.
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Vini Bianchi

Due Uve IGT  - Bertani  
per fles  34,- / per glas 6,-

De pinot grigio en sauvignon blanc vullen elkaar uitstekend aan. 

De wijn bezit een intense kleur 

en het aroma van rijpe perziken.

Soave Sereole Classico Superiore DOC – Bertani 
per fles  34,- / per glas 6,-

Goudgeel met groene schakeringen, een geur van de zoetigheid 

van rijp fruit en een intense harmonieuze smaak.

Sauvignon Zorzon 
per fles 37-

Deze wijn heeft een strogele kleur dat neigt naar goudgeel 

met tinten van groene flits. 

De smaak is intens en vol van karakter, met hints van salie en Sambuco als 

en andere aroma’s die allemaal passen perfect bij elkaar. 

In de mond is deze wijn droog, goed gestructureerde en zeer royaal.

Zorzon Pinot Grigio 
per fles  37-

Deze wijn heeft een strogele kleur met een lichte as-grijs tint. 

Met een zeer aangename, intense smaak, is deze wijn zeer bijzonder. 

Op het gehemelte, heeft de Pinot Grigio van Zorzon een stevige structuur 

en een goede persistetie.

Vermentino di Sardegna ‘Costamolino’  | Sardegna  
per fles 35,-

Licht strogeel met een groene weerschijn. 100% Vermentino. 

Mooie volle en licht kruidige wijn met rijp wit fruit en 

een lekkere bite door een vleugje venkel, anijs en grapefruit.
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Vini Bianchi

Chardonnay ‘Diamond Collection’ Francis Ford Coppola | 
Californië | USA 

 per fles 41,-

Medium strogeel. 100% Chardonnay. Een droge en soepele smaak, 

met een beetje vet en boter, maar vooral heerlijk tropisch fruit, 

een vleugje karamel en vanille, romig en krachtig.

San Vincenzo Anselmi | Veneto 
per fles  34,- / per glas 6,-

Helder strogeel. Elegante en zachte wijn van de Garganega druif 

met sappig fruit van meloen, perzik en abrikoos en een levendige 

en zuivere smaak met een lichte kruidigheid.

Roero Arnies ‘Pradalupo’
per fles 36,-

De geur kenmerkt zich door frisse bloemen, witte druif, anijs 

en een vleugje citroen. De wijn heeft een lekker kleine en frisse tinteling 

met smaken van rijpe appel, een hint anijs, en witte druiven. 

Druivenras: Arneis

Nasco di Cagliari doc ‘Iselis Bianco’
per fles 38,-

Sardinië is een eiland van spannende wijnen, zoals dit fraaie exemplaar 

op basis van de inheemse Nasco- druif, met een rondeur en rijkdom 

die onmiddellijk verleiden, bloemen en tropisch fruit; 

rijp krachtig wit van grote klasse.  
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Vini Rossi

Refosco Peduncolo DOC 
per fles  34,- / per glas 6,-

De wijn is stevig en smaakvol en doet denken aan Bramen, Framboos 

en door de hout rijping lichte hints van drop en Kaneel. 

Monica di Sardegna ‘Perdera’ Antonio Argiolas | Sardegna 
per fles  34,- / per glas 6,-

Helder robijnrood. 100% Monica. Soepel en zacht met een aangename 

zoetimpressie  van rijp fruit zoals: kersen, aardbeien en pruimen. 

Licht kruidig door een vleugje peper.

Montepulciano d’Abruzzo ‘Amaranta’ | Abruzzo 
per fles 49,-  /  glas 8,50

Diep donkerrood. 100% Montepulciano. 

Heel krachtig en uitgesproken van karakter, sappig, rijk en stoer,

 fluwelig, rijp, machtig en stevig. 

Chianti Classico DOCG - Villa Cerna 
per fles  39,-

Van de sangiovese aangevuld met canaiolo nero. 

Komt misschien wel het best tot zijn recht op zomaar een avond.

Barbera d’Alba Croere DOC Superiore 
per fles 39,-

Barbera 100%. Evenwichtige wijn met een uitgesproken aroma van vanille

 en rijp fruit. Christus” genoemd”.

Tanca farrà - Sella & Mosca 
per fles 42,-

Een combinatie van kracht en zachtheid in zowel smaak als afdronk, 

welke kenmerkend is voor de echte grote rode wijnen.

Cannonau di Sardegna ‘Costera’ Antonio Argiolas | Sardegna 
per fles 36,-

Mooie rijpe geur, kruiden en bosvruchten, met aantrekkelijk vanille, 

zwart fruit en rijpe kersen.  Een zwoele en volle smaak, stevig, 

wat tannines die rijp en romig van karakter zijn.
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Vini Rossi

Lagrein ‘Rubeno’ Kellerei Andrian | Alto Adige 
per fles 35,-

Robijnrood. 100% Lagrein. Kersen en krentjes, confiture, aards, vlierbessen, 

smaakvol, puur, levendig, lichte stevigheid.

Primitivo di Manduria Poderi Angelini
prijs per fles 38,-

Manduria is het ideale gebied voor de Primitivo druif, in dit ideale klimaat 

en dito aarde zorgt de druif voor een krachtige intense wijn 

met een rijp zoete hint en een frisse afdronk.

Ideaal bij rood vlees, wild en kazen

Ripasso Valpolicella Superiore
per fles 46,-

Diep robijnrood en lekker stevig met een aangenaam bittertje 

en rijpe kersen en frambozen. Daarnaast krenten, rozijn

 en een vleugje abrikozenpit in de geur.

Barbaresco La Casa in Collina  
per fles 49,-

Nebbiolo 100%. Aroma’s van viooltjes, kers en vanille.

Amarone Montefaustino DOC 
prijs per fles 70,-

Door de druiven uit het Valpolicella gebied te drogen te leggen 

wordt de concentratie  aan smaak en suikers hoger, dit komt duidelijk terug 

in deze dik sappige rijke Amarone. 

Heerlijk bij roodvlees en rijke smaakvolle kazen.

Ammasso /  Mondo del vino | Sicilië
per fles 41,-

Donkerrood met paarse reflecties. Intens fruitig met geuren van gedroogde pruimen, 

vos-druiven, gekonfijt fruiten geroosterde noten.


