
Wijnkaart



Witte wijnen                 

Arpeggio Bianco

Settesoli, Sicilië

Elegant / fruitig / verfijnd / zachte zuren

 

Pinot Grigio

Galatheo, Veneto

Verfrissend / puur / rijp / slank / opwekkend

 

Verdicchio Castelli di Jesi

Fattoria Laila, Marche

Rijp / complex / krachtig / rijke bitters / intense zuren

Rosé wijnen

Arpeggio Rosato

Settesoli, Sicilië

Rond / rijp / kruidig / zwoel / verfrissende zuren

Rode wijnen

Arpeggio Rosso

Settesoli, Sicilië

Kruidig / rijp fruit / zacht / romig / zachte tannines

 

Doppio Rosso Ripassato

Monteforte, Veneto

Intens / zwart fruit / rijp / kruidig / rijke tannines

 

Chianti ‘Roccamena’

Gruppo Vini Selezionati, Toscane

Klassiek / krachtig / sappig / intens / kruidig / fruitige zuren

€24,50

€27,50

€31,50

€24,50

€24,50

€27,50

€31,50

€4,95

€5,50

€6,25

€4,95

€4,95

€5,50

€6,25

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

GlasJaar Fles



Mousserende wijnen

Graziano’s Frizzante

Lichte mousse / opwekkend / rijp / verfrissende zuurgraad

 

Valdobbiadene Prosecco Superiore Spumante ‘Crede’

Bisol Desiderio & Figli, Veneto - MAGNUM 1,5 Ltr.

Rijk / krachtig  / intense mousse / opwekkende zuren / zeer hoog niveau!

 

Ferrari Spumante Maximum Brut

Cantine Ferrari, Trentino

Rijp fruit / complex / rijk / krachtige mousse / top uit Italië

Witte wijnen

Trebbiano d’Abruzzo ‘Terrana’

Fattoria Nicodemi, Abruzzo

Fris / fruitig / puur / kruidig/ lichte bitters / fijne zuurgraad

 

Langhe Chardonnay

Tenuta La Morandina, Piëmonte

Rijp / rond / romig / wit fruit / boers / opwekkend

 

Gavi del Commune Gavi ‘Minaia’

Nicola Bergaglio, Piemonte

Strak / slank / fris / geconcentreerd / fruitig / mineralen

 

‘Alastro’

Planeta, Sicilië

Aards / krachtig / klassiek / puur / vulkanisch / fruitige afdronk

 

Bolgheri Bianco ‘Costa di Giulia’

Michele Satta, Toscane

Aromatisch / bloemig / puur / mineralen / rijp wit fruit / verfijnd

 

Praepositus Kerner

Abbazia di Novacella, Alto Adige

Top uit Alto Adige / puur / rijp fruit / slank / complex / krachtige afdronk

 

€35,00

€75,00

€65,00

€27,00

€29,50

€32,50

€34,50

€39,50

€45,50

€7,50

€14,00

2012

2013

2013

2012

2012

2013

2012



Chardonnay

Planeta, Sicilië

Boers / rijp fruit / vanille / boter / complex / grote wijn!

Rosé wijnen

Rosato ‘Parüss’

Parusso, Piëmonte

Rood fruit / kruidig / puur / intens / rijke bitters / opwekkend

Rode wijnen

Jairo, Vino del Lago

Villa Annaberta, Veneto

Overrijp / kruidig / romig / authentiek / fijne zuren

 

Barbera d’Asti ‘5Vignes’

Tenuta La Morandina, Piëmonte

Intens kruidig / slank / fruitig / puur / rijke tannines

 

Langhe Nebbiolo

Parusso, Piëmonte

Krachtig / rijp / intens / geconcentreerd / goede zuren / grote wijn!

 

Pinot Nero

Franz Haas, Alto Adige

Bourgogneachtig / klassiek / puur / intens / koel / fruitige zuren

 

Amarone della Valpolicella Classico

Monte dall’Ora, Veneto

Gedroogde druiven / kruidig/ complex / krachtige tannines / top uit Amarone

 

Barolo ‘Terlo Ravera’

Abbona, Piëmonte

Nebbiolo / complex / krachtig / intens / rijpe tannines / verassend goed!

 

Barbaresco

Gaia, Piëmonte

Rijp / complex / geconcentreerd / balans / rijke tannines / de grootmeester aan het woord

€65,00

€34,50

€28,00

€35,00

€45,00

€65,00

€89,50

2012

2012

2012

2012

2011

2010

2009

2010

2010

€150,00

€350,00



Ornellaia

Ornellaia, Bolgheri, Toscane

Super Tuscan / Bordeaux getypeerd / 18 maanden hout / rijke tannines /groots!

 

Sassicaia

San Guido, Bolgheri

Super Tuscan / Cabernet blend / boers / krachtig / intens / complex / rijpe tannines

 

Solaia

Antinori, Toscane

Super Tuscan / 10ha / Cabernet blend met Sangiovese / zwart fruit / kruidig / rijk en rijp

Vini biologici Casa vinicola di Giovanna / 100% biologisch

Witte wijnen

Gerbino chardonnay

Goudgeel met heldere groene tint. De intense en rijke bouquetopent met weelderige geur van 

perzik, appel en banaan in een elegante minerale structuur.smakelijk zacht en verleidelijk.

Gerbino Bianco

Een blend van chardonnay en grillo met een betje viognier. Zeer toegankelijke witte wijn 

die zich bij ieder gerecht perfect laat drinken. Fruitig van geur, lichtgeel van kleur.

Grilo Itynera

Strogeel van kleur met intense aroma’s van witte bloemen,perzik en amandel.hartig en helder in de mond met 

tropische vruchten en een langdurige en mineraalrijke afwerking. Een wijn met een Parker notering van 88 punten.

Helios Bianco

De wijn is strogeel van kleur en heeft een struinende neus van roze grapefruit, witte bloesem 

en tropische vruchten. De smaak is rijk en rond met een hele mooie zuurgraad. 

De afdronk is lang en doet denken aan ananas en papaya.

€30,00

€32,00

€35,00

€40,00

2010

2009

2009

€312,50

€349,50

€675,00



Rode wijnen

Gerbino Rosso

Verfijnde geuren van zwarte bessen,rijpe pruimen en viooltjes met een vleugje chocolade. De eik smaken 

evenals geïntegreerde, volledige en smeurige textuur, gevolgd door een lang en licht peperige afdronk.

Nero D’avola

Overdekt chocolade hint op kersen,zijdeachtige mondgevoelen zachte tannines 

en sappige afwerking ronden uit in een perfect dagelijks drinken van wijn.

Nerello Mascalese

Black cherry en zwarte bessen geurende, de wijn vult de mond,met peperige sensaties zonder 

de overweldigende tannines van andere variëteiten, soepele tannines leiden tot een 

uitgesproken chocolade afwerking. Een wijn met een Parker notering van 89 punten.

Helios Rosso

De kleur is dieprood met bakstenen schakeringen. De neus is fruitig en kruidig met goed geïntegreerde tonen 

van eikenhout. In de mond is de wijn aangenaam vullend en smaakvol met een flinke afdronk. Zachte, rijpe 

tannines en fijne zuurgraad zijn te danken aan de hoogteligging van de wijngaard.een exclusieve wijn.

€34,00

€35,00

€42,00

€55,00


