Carta dei Vini
Piemonte
Langhe Arneis
Gavi del Comune di Gavi ‘Minaia’
Barberesco ‘Nubiola’
Barolo La Fusina
Barolo Riserva 2007

wit
wit
rood
rood
rood

Cristina Ascheri
Nicola Bergaglio
Pelissero
Azienda Agricola
Feyles

€ 33.00
€ 33.00
€ 47.50
€ 42.00
€ 59.50

Toscane
Pachar
Cedro
Cedro Riserva
Vino Nobile di Montepulciano
Brunello di Montalcino
Vin Santo
Oro de Cedro

wit
rood
rood
rood
rood
dessert
dessert

Fattoria Lavacchio
Fattoria Lavacchio
Fattoria Lavacchio
Catherina Dei
La Serena
Fattoria Lavacchio
Fattoria Lavacchio

€ 37.00
€ 32.50
€ 38.00
€ 40.00
€ 49.50
€ 8.10 per glas
€ 8.00 per glas

Alto Adige
Muller Thurgau
Sauvignon
Pinot Grigio
Lagrein Riserva

wit
wit
wit
rood

Colterenzio Schreckbichl
Colterenzio Schreckbichl
Colterenzio Schreckbichl
Colterenzio Schreckbichl

€ 34.00
€ 36.00
€ 32.50
€ 39.50

Veneto
Bardolino
Soave Classico
Valpolicella Ripasso
Amarone

rosé
wit
rood
rood

Terre in Fiore
Monte Tondo
Monte Tondo
Monte Tondo

€ 22.00
€ 35.00
€ 35.50
€ 55.00

Friuli
Friulano
Friulano Col Livius
Refosco

wit
wit
rood

La Tunella
La Tunella
La Tunella

€ 34.00
€ 37.00
€ 34.50

Le Marche
Verdicchio di Matelica
Verdicchio Superiore

wit
wit

Bisci
Cantine Marconi

€ 32.00
€ 31.50

Umbria
Grechetto
Montefalco Rosso

wit
rood

Roberto Di Filippo
Roberto Di Filippo

€ 29.50
€ 35.00

Abruzzo
Pecorino “Aries”
Montepulciano d’ Abruzzo

wit
rood

Chiara Ciavolich
Nicodemi

€ 35.50
€ 29.50

Puglia
Artiglio Chardonnay/ Verdeca
Negroamaro Riserva
Passito di Falco

wit
rood
dessert

Cantine di Falco
Cantine di Falco
Cantine di Falco

€ 29.50
€ 32.00
€ 6.50 per glas

Campania
Fiano di Avellino
Taurasi Riserva

wit
rood

Tenuta Cavalier Pepe
Tenuta Cavalier Pepe

€ 30.00
€ 46.50

Sardinie
Vermentino
Cannonau

wit
rood

Gallura
Gallura

€ 34.50
€ 32.50

Sicilie
Chardonnay
Sicilia ‘Alastro’
Nero d’Avola
Chardonnay
Moscato di Sicilia

wit
wit
rood
wit
dessert

Settesoli
Planeta
Planeta
Planeta
Val de Brun

€ 29.50
€ 33.50
€ 33.50
€ 45.00
€ 6.50 per glas

Bianco
Piemonte
Langhe Arneis

Arneis

Goede balans in zuur en fruitigheid met lange frisse afdronk.

Gavi del Comune di Gavi

Cortese

Het is een vol zachte wijn met mineralen en tonen van witfruit en citrus

Chardonnay

Fraaie mix van Chardonnay (70%), Viognier (20%) en Sauvignon (10%).
Mooie, volle, rijpe wijn met smaken van vol sappig fruit en zachte tonen van
vanille door een paar maanden houtrijping.

Muller Thurgau

Muller Thurgau

In de geur tonen van perzik en druiven. De smaak is vooral wit fruit en in de
afdronk citrus.

Sauvignon

Sauvignon

De geur is fruitig en bloemig. In de mond veel sap, rijp fruit en citrus.
Erg aromatisch!

Pinot Grigio

Pinot Grigio

Verleidelijke neus met tonen van meloen, perzik, citrusfruit en iets kardemom.
In de mond rond maar elegant met zwoel fruit en een sappige afdronk.

Garganega

Zachte hout tonen in deze frisse stijl van Soave, elegant met een kleine ”bite”.
Rijp fruit in de geur en volheid in de smaak. 8 Maanden houtlagering.

Toscane
Pachar

Alto Adige

Veneto
Soave

Friuli
Friulano

Friulano

De geur is intens fruitig en bloemig.
De smaak is rond met een mooie zuurgraad en een bittertje op de afdronk.

Col Livius

Friulano

En zeer rijke volle wijn met tonen van fruit en amandel.

Verdicchio di Matelica

Verdicchio

Een frisse witte wijn met tonen van groene appel en een lange afdronk.

Verdicchio Superiore

Verdicchio

Fris mineraal en wat ziltigs. Dat is Verdicchio. Eerlijk en verfrissend glas wijn
Met geurigheid van lentebloemen.

Grechetto

De wijn is vol van smaak met rijp fruit en een zacht bittertje.

Pecorino

Frisse fruit tonen doorspekt met een hint van honing en rijpe ananas.
Krachtige wijn met een elegante verfijning.

Chardonnay,
Verdeca

Veel fruit en een beetje hout in de geur. Zacht vettig en fris van smaak.

Fiano

Intense, rijke en complexe neus met tonen van citrus, bloemen en amandel.
In de mond weelderig maar met verfijnde zuren en mineralen.

Le Marche

Umbria
Grechetto
Abruzzo
Pecorino “Aries”
Puglia
Artiglio Bianco

Campania
Fiano di Avellino

Sardinië
Vermentino

Vermentino

Deze Vermentino is niet te vergelijken met een Vermentino van het vaste
land. Hij is fris en rijk aan mineralen door de granieten bodem.

Chardonnay

Chardonnay

Deze Chardonnay heeft geen houtlagering gehad en blijft daardoor lekker fris.
Hij is vol vettig en heeft veel fruit.

Sicilia ‘Alastro’

Grecanico

70% Grecanico, 15% Grillo, 15%Sauvignon. Aromatische florale neus met
tonen van meloen en perzik. Zacht van smaak en opmerkelijk fris.

Chardonnay

Chardonnay

Krachtige neus met rijpe perzik, ananas, honing en amandel. In de mond
romig en toch sappig met mooie sjiek hout en een lange afdronk.

Sicilië

Rosso
Piemonte.
Barberesco ‘Nubiola’

Nebbiolo

Verleidelijke neus met tonen van rood fruit, kruidig hout, zoethout en bloemen.
In de mond veel structuur en sap met een lange afdronk.

Barolo La Fusina

Nebbiolo

Intens met kersen, zwarte bessen en zachte tannines.

Barolo Riserva

Nebbiolo

Elegant met body, verfijning, rijkdom, leer en zwart fruit.

Cedro

Sangiovese

Intense, zeer fraaie Chianti, vol fruit, elegante en zachte, robuuste smaken.

Cedro Riserva

Sangiovese

90% Sangiovese en 10% Merlot. Volle smaken van kers, rijp rood fruit,
kruiden en vanille, mede door rijping op vat van 14-18 maanden.

Vino Nobile di
Montepulciano

Sangiovese

De Sangiovese wordt in dit gebied ook wel “Prugnolo gentile” genoemd.
Het is een stevige volle houtgerijpte topper!

Brunello di Montelcino

Sangiovese

Sangiovese, delicate neus met fijne fruittonen, kruidigheid, zoete specerijen.
48 Maanden houtrijping.

Lagrein

Complexe neus met tonen van zwart fruit, kersen, kaneel, vanille. In de mond
heerlijk rijp en sappig met een fijne balans tussen het rijpe fruit en het kruidige
hout.

Toscane

Alto Adige
Lagrein Riserva

Veneto
Bardolino

Molinara,
Rondinella,
Corvina

Deze stijlvolle en elegante rosé heeft frisse tonen van framboos en aardbei.

Valpolicella Ripasso

Rondinella,
Corvina

De ‘Ripasso techniek’ is een typische Veneto techniek: men produceert eerst
een Amarone wijn van ingedroogde druiven. Het overblijfsel hiervan wordt
vervolgens toegevoegd aan de jonge Valpollicella. Tot slot ligt de Ripasso een
aantal maanden op houten vaten.

Amarone

Rondinella,
Corvina

Deze Amarone heeft 40 maanden houtlagering gehad en heeft daardoor een
rijke structuur, elegante tannines en is goed in balans.

Refosco

Een mooie mix van geuren en smaken. Denk aan frambozen, bramen,
Cacao en tabak.

Sangiovese

60% Sangiovese, 30% Barbera, 10% Sagrantino. Volle rode kleur en
in de geur denkend aan bosbessen. Krachtige smaak met ronde volle
tannines.

Montepulciano

Een heerlijke zachte rode wijn met smaken van rood fruit en
specerijen.

Friulli
Refosco
Umbria
Montefalco Rosso

Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo

Puglia
Negroamaro Riserva

Negroamaro

Pruimen, zwarte bessen, specerijen en iets droppigs is wat u proeft in deze
volle wijn met prettige tannines.

Anglianico

Deze “Barolo” van het zuiden is 18 maanden gerijpt. Je proeft zwarte bessen
en een mix van kruiden. Een wijn met body en soepele tannines.

Cannonau

Een wijn met veel rood fruit, zwoel en rijpe tannines.

Nero d'Avola

Sappig met veel fruit en mooi geïntegreerd hout en zachte tannines.

Campania
Taurasi Riserva
Sardinië
Cannonau Gallura
Sicilië
Nero d’Avola

Dessert
Toscane
Vin Santo

Malvasia

Malvasia en Trebbiano. Wie Toscane en dessertwijn zegt,
zegt Vin Santo. Smaken van Sultana rozijnen en een beetje noten,
zoetheid mooi in balans met frisheid.

Oro de Cedro

Traminer

Licht gouden dessertwijn, met zeer intensive geur, smaken van
gedroogde vruchten, vanille, honing en ook een zuurtje.

Malvasia Nera

Deze licht zoete rode wijn is heerlijk bij kaas.

Moscato di Sicilië

Dessertwijn met smaken van zwoel, exotisch gekonfijt fruit, de druiven
worden speciaal geselecteerd en licht gedroogd, hierdoor uitgesproken
smaken van zoet en rijpe perzik, abrikoos en mandarijn.

Pugliä
Passito di Falco
Sicilië

Moscato di Sicilia

