Chardonnay Villa Angela
IGT, Velenosi, Ascoli Piceno

31,00

100% Chardonnay. Complexe geur met tonen van boter, overrijpe abrikoos en
ananas. Smaken van rijpe citrusvruchten, hazelnoot en meloen. Drogere wijn
dan verwacht, met mooi rijp zuurtje en prikkelende bitters. Veel verschillende
geuren en smaken geven de wijn spanning tot in de fijne afdronk.

Langhe “Viridis” Commendatore GB
Burlotto, Piemonte

32,00

100% Sauvignon. Lichtgele kleur met groene tinten. Heel frisse neus met
tonen van groene appel, roze pompelmoes, citrusschil en mooie mineralen
impressies. Levendig, opgewekt en frivool in de mond, barstenvol fris fruit,
evenwichtig en charmerend, knappe zuurstructuur met veel reliëf,
uitgebalanceerde finale die lang blijft nazinderen.

Stellato di Mario Pala, DOC, Sardegna

34,00

35,00
37,00

Een volle wijn met veel fruit, afgewisseld met gedroogd hooi, walnoot en wat
room, smaken die je niet gauw verwacht in een Pinot Grigio. 100% pinot grigio

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico “La Vaglie”
Santa Barbara, DOC, Marche

38,00

100% Verdicchio. De neus is intens en loepzuiver: elegante aroma’s van peer,
perzik en appel die na enige tijd plaats maken voor meer complexe toetsen
van ananas en subtiele zoete kruiden. Heel frisse aanzet, veel materie en vet,
aromatisch maar behoorlijk fris.

Soave Classico Superiore Vin
DOC, Inama, Verona

39,00

100% Garganega. Een pallet met delicate aroma’s, voornamelijk wit fruit, florale
hints en geroosterd vanille. Een volle wijn met een aangenaam lange afsmaak.

Ca’Del Bosco, Curtefranca Bianco
DOC, Lombardia

48,00

Droog verfijnd en complex. 80% Chardonnay, 20% Pinot bianco

Langhe Chardonnay “Bastia”
Az. Agr. Conterno-Fantino, DOC, Piemonte

29,00

Een soepele en weelderige wijn met een diepe robijnrode kleur en aroma’s
van rijpe kersen, mokka en wilde kruiden. 100% Sangiovese

Valpolicella Superiore “Ripasso” Ca’Rugate
DOC, Veneto

34,00

Robijnrood met vrij redelijke intensiteit. In de neus stuivend fruit
(met zwarte kersen, bramen) en een notig karakter, en als de wijn wat
rijpt een leergeur. Nauwelijks speurbaar hout. In de mond een zachte
aanzet, lekker fruit en een warm, mondvullend karakter, dat in evenwicht
wordt gehouden door fijne zuren. Lange afdronk, waarin de tannines
voor een Ripasso opvallend prettig zijn.

37,00

Wijn met een mooie paarse kleur en een schitterende intensiteit. De neus
bulkt van het fruit en wordt netjes vervolledigd door het discrete hout.
De lange houtlagering verricht wonderen in de mond: elagant fruit, veel fris
zuur en raszuivere tannines die de wijn een extra dimensie geven.

Rosso di Montalcino, DOC, La Velona, Toscana

100% Insolia. Fijne aroma’s verweven met de volle, maar frisse smaak.

Branko, Pinot Grigio Collio, DOC, Friuli

Chianti Classico, DOCG
Castello della Paneretta, Toscana

Barbera d’Alba “Vignota”
Az. Agr. Conterno-Fantino, DOC, Piemonte

100% Vermentino. Intense strogele kleur met groene tinten, schitterend.
Intens langgerekt aroma met geuren van bloemen en zomerfruit van de
Méditerranee. Aangename harmonie in de neus, warm en vol, met een
perfect gebalanceerde zuurheid die zorgt voor dat kleine beetje extra.

Cusumano, Cubia, Insolia, Sicilia

Rode wijnen

29,00

100% Verdicchio. Door de houtrijping heeft deze wijn een volle smaak maar
ook veel elegantie en frisheid.

VINI ROSSI

Witte wijnen

VINI BIANCHI

De Bachero Verdicchio dei Castelli di Jesi, Marche

58,00

41,00

100% Sangiovese. De Rosso di Montalcino heeft een kriekenrode kleur en
een fijne neus van zwarte bessen en cederhout. In de mond vinden we
verfijnde fruitaroma’s die mooi verweven zijn met het hout.

Sei Mura Rosso Doc, Sei Mura, Sardegna

46,00

100% Carignano del Sulcis. Rijping van 12 maanden in vaten van 750 liter.
Een zwoele en krachtige wijn met een aroma van specerijen. De wijn heeft
een grote body en structuur, is romig en heeft rijke tannine. Hij is evenwichtig
en stevig.

Chianti Classico Bio, DOCG, Fontodi, Toscana

58,00

100% Sangiovese. Een grootse wijn met de juiste houtlagering. Aantrekkelijk
rijp rood kersenfruit, mooie structuur, goede evenwichtige zuurtegraad, sappig,
mineralen, stevige taninne, heel plezierig.

Amarone della Valpolicella Classico
DOC, Veneto

65,00

Een moderne wijn. Hij heeft een diepe kleur en aroma’s van pruimen en zwarte
bessen met een hint van likeur en eucalyptus. Hij is vol van smaak en heeft
com-pacte tannines. De afdronk is zeer lang. 75% Corvina, 20% Rondinella,
5% Oselata

Rosso Conero “Varano”, Doc , Marche

70,00

90% Montepulciano, 10% Sangiovese. Hints van zoet-pittige fruit.
Warm en zacht met aanhoudende aroma’s van cranberry, gestoofde
pruimen en ceder.

Brunello di Montalcino DOCG
Oliveto, Montalchino

72,00

100% Sangiovese Grosso. Verfijnd en complex. Vol en krachtig. De wijn heeft
een geur van bramen met een lichte noot van zwarte kersen en een frisse,
kruidige geur van salie en mint. Vol en rijk op de tong, goed uitgebalanceerd
en een dichte structuur met lange, rijpe tannine.

Dit perceel ligt op het hoogste punt van Montforte d’Alba, in de Barolo-regio,
en daardoor krijgen de wijnstokken ook voldoende afkoeling ’s nacht.
Rijkelijk en romig, met een mooi verweven houttoets. Grote wijn!

Dròmos Maremma Toscana IGT

74,00

Rosé wijnen

VINI rosati

Robijnrood met prachtige gelanceerde zuren en tannines. Donkerrood fruit.
Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Franc, Alicante, Merlot

Chiaro di Stelle, Isola dei Nuraghi
IGT, Pala di Mario Pala, Sardegna

29,00

Barolo “Le Coste” Tenuta Pecchenino
DOCG,Piemonte

“Il Re di Nebbiolo”. Traditionele Barolo, die een heel verfijnde structuur met
kracht combineerd, met romige maar toch krachtige tannines. De typische
aroma’s van rozen en rood bosfruit.

Schitterende rosé van Sardegna. 40% Monica, 30% Carignano, 30% Cannonau.
Aroma’s van kleine rood fruit en zwarte besjes. Fraaie lengte met een
knappe frisheid.

Flanccianello della Pieve Igt, Fontodi, Toscana
Mjère Alezio Rosato, DOC, Tuglie, Lecce
80% negroamaro, 20% malvasia nera. Een rosé wijn met een grote
persoonlijkheid. Geweldige structuur, fruitig en kruidachtig.
Een volle smaak, gemakkelijk en aangenaam om te drinken.

82,00

33,00

132,00

Volle en sappige smaak. De afdronk is complex met impressies van cacao,
tabak en fruit. (8ste plaats wereldwijd). 100 % Sangiovese

Bubbels

BOLLE

Prosecco
Prosecco Brut

DOC, Treviso, Ca’di Pietra

Prosecco Rosato Brut
Ca’di Pietra

Prosecco Bellini

FRANCIACORTA

Franciacorta Brut Cuvée Prestige
DOCG, Ca’Del Bosco

Franciacorta Brut Cuvée Rosé

glas - 6,50
fles - 32,00
glas - 6,50
fles - 32,00
glas - 7,00
fles - 33,00

fles - 65,00
0,375 L - flesje - 39,00
fles - 90,00

DOCG, Ca’Del Bosco

CHAMPAGNE

Pommery
Pommery Rosé

fles - 70,00
fles - 80,00

Veuve Clicquot
Veuve Clicquot Rosé

fles - 75,00
fles - 85,00

Laurent-Perrier
Laurent-Perrier Rosé

fles - 75,00
fles - 95,00

Ruinart Blanc de Blancs

By Giovanni Campus

fles - 105,00
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