Ballaró

Wijnkaart

Italiaanse wijnen
Italië kan worden gezien als één van de allergrootste en belangrijkste wijnproducerende landen ter wereld. Wereldwijd worden
Italiaanse wijnen geroemd om hun zeer goede kwaliteit en grote diversiteit in druivenrassen. Deze grote diversiteit is ontstaan door
de verschillende klimaatsoorten die Italië bevat.
Het noorden heeft een relatief koel klimaat, wat komt door de invloed van de koude gebergten in het zuiden van Zwitserland en het
koelere klimaat in het noorden van Slovenië. In het noorden van Italië bevindt zich het bekendste gebied namelijk Piëmonte, waar
de Barolo en de Barbaresco wijnen vandaan komen, en het Veneto gebied, waar de alom bekende, krachtige Amarone wijnen zich
herbergen. Wijnen uit het noordelijk gebied van Italië staan vooral bekend om hun concentratie, relatief laag alcohol gehalte en de
verfrissende zuurgraad. Gastronomisch zeer breed inzetbaar!
In het midden van Italië is de temperatuur een stuk hoger dan in het noorden, wat resulteert in wijnen met vaak meer rijpheid,
complexiteit en relatief hoger alcoholgehalte. Gebieden als Toscane, Umbrië, Marche en Abruzzo laten een grote diversiteit aan
druivenrassen zien. Zo zie je in het westen in gebieden als Toscane en Umbrië de rassen Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah, en
Merlot voor rode wijnen en de Sauvignon blanc, Chardonnay, Viognier, Malvasia en Grechetto voor de witte rassen.In het oosten aan
de Adriatische kust vinden we intense witte en rode wijnen van de druivenrassen Trebbiano, Verdicchio, en Montepulciano. Wijnen die
goed kunnen ouderen maar ook niet te versmaden zijn als je ze jong drinkt!
Het zuiden staat bekend om de zeer rijpe, volle, en krachtige wijnen. Dit komt doordat de wijngebieden relatief dicht bij de evenaar
liggen, waardoor de druiven zeer veel zonuren krijgen. Belangrijk in deze wijnregio’s is dat de druiven niet te laat geoogst worden
waardoor de wijnen nog genoeg frisheid behouden. Wordt dat gedaan, dan kan de kwaliteit van de wijnen tot zeer grote hoogte stijgen! Heerlijke romige, ronde wijnen van de rassen Nero D’Avola, Nerello Mascalese zullen u nog lang bij blijven. Ook de witte wijnen
van de Greco en de Fiano druif uit Campania zullen u zeer aanspreken!
Kortom: Een wijnland dat wijnen produceert voor elke wijnliefhebber!

Mousserende wijnen
Franciacorta Brut

€65,00

Il Mosnel, Franciacorta, Italië
Top van mousserende wijnen uit Italië, vergelijkbaar met
menig Grand Cru uit de Champagne. Krachtig en intens.
Prosecco Brut

€40,00

Clara C. Fiori, Veneto, Italië
Mousserende wijn van de beste wijngaarden in Veneto, waar de Prosecco
druif staat aangeplant. Fantastische prijs-kwaliteits verhouding!

Witte wijnen
Soave ‘Re Teodorico’

2010 €30,00

Monteforte, Verona, Italië
Laat geoogste Garganega druiven, waar een zeer rijp,
goed gastronomisch inzetbare wijn van gemaakt wordt.
Grilo

2010 €35,00

Itynera, Sicilië, Italië
Rijpe, kruidige witte wijn met ondersteunende zuren, afkomstig uit het
warme zuiden van Italië. Itynera behoort tot de top van Sicilië.
Inzolia

2010 €30,00

Orestiadi, Sicilië, Italië
Authentiek gemaakte witte wijn, gastronomisch zeer goed inzetbaar
bij rijke gerechten met schaal- en schelpdieren.
Pinot Grigio

2010 €30,00

Torresella, Veneto, Italië
Deze Pinot Grigio wat qua stijl vergelijkbaar is met de klassieke Pinot Gris uit Duitsland,
geeft kruidigheid en mineraliteit weer met een opwekkende frisheid.
Catarrato
Orestiadi, Sicilië, Italië
Stevige, vettige wijn met goed versmolten hout en rijke bitters.
Goed inzetbaar bij stevige pastagerechten en gebraden witvis soorten.

2010 €45,00

Le Civaie Bianco IGT

2010 €45,00

Monte Zovo, Veneto, Italië
Fruitige, romige wijn, afkomstig van de hellingen in Valpolicella, is op basis van Chardonnay.
Monte Zovo behoort tot de beste prijs-kwaliteit domeinen uit Veneto.
Cinerino Viognier

2010 €55,00

Agricola Abbona, Piëmonte, Italië
Deze Viognier afkomstig uit het ‘Barolo’ gebied laat men kennis
maken met de absolute top uit Italië. Intens, rijp van structuur.
Regaleali Bianco

€30,00

Tasca d’Almerita, Sicilië, Italië
Deze gastronomische wijn gemaakt van de Inzolia, Catarrato en Grecanico druiven afkomstig
van de vulkanische bodem bij de Etna is puur op fruit en intensiteit gemaakt.
Leone Bianco

€40,00

Tasca d’Almerita, Sicilië, Italië
Rijke witte wijn op basis van Chardonnay, afkomstig van hoog gelegen wijngaarden van Sicilië
heeft 4 maanden ‘sur lie’ gelegen, wat de wijn meer structuur en concentratie geeft.
Numen Bianco

€55,00

Paolo Leo, Puglia, Italië
Droge, fruitige wijn afkomstig uit de hak van Italië. De rijke bitters in deze wijn
maken hem gastronomisch goed inzetbaar bij zeevruchten en lichte salades.

Rosé wijnen
Pinot Ramato

€25,00

Villa Malizia, Alto-Adige, Italië
Deze Pinot Grigio wijn afkomstig van het Gardameer met zijn koperachtige ‘Ramato’
kleur is toegankelijk van smaak met fruitige frisse zuren en een fijne concentratie.
Regaleali Le Rosé

€30,00

Tasca d’Almerita, Sicilië, Italië
Doordat deze kruidige, fruitige rosé wijn afkomstig is van de vulkanische bodems
van Sicilië, krijgt hij een aards karakter en een frisse minerale afdronk.
Corvo Rosé
Duca di Salaparuta, Sicilië, Italië
De filosofie van dit wijnhuis is om wijnen te maken die de top van Sicilië
weerspiegelen. Rijp en krachtig van smaak en zeer goed gastronomisch inzetbaar.

€30,00

Rode wijnen
Nero d’Avola

2010 €35,00

Itynera, Sicilië, Italië
Nero d’Avola, de bekendste druif uit Sicilië, levert kruidige en stevige wijnen.
De wijn is een uitstekende begeleider van pastagerechten met vlees.
Corvina Rosso IGT

2007 €50,00

Monte Zovo, Veneto, Italië
Dit ‘prinsesje’ uit het Valpolicella gebied, gemaakt van de Corvina Veronese druif geeft zachte,
elegante wijnen. Gastronomisch zeer goed inzetbaar bij vlees gerechten.
Ripasso Valpolicella Superiore

2009 €55,00

Monte Zovo, Veneto, Italië
Deze wijn gemaakt van ingedroogde druiven, wat de wijn stevige, rijpere smaken geeft, is
afkomstig uit stad Verona. Monte Zovo staat bekend om zijn uitstekende prijs-kwaliteit.
Ca’Linverno Rosso Veronese

2005 €60,00

Monte Zovo, Veneto, Italië
Stevige wijn gemaakt van de druivenrassen van de Amarone, word geblend met Cabernet S.
waardoor de smaak doet denken aan een Bordeaux gecombineerd met het rijpe Amarone fruit.
Barbera d’Alba ‘Barrique Rinaldi’

2008 €70,00

Agricola Abbona, Piëmonte, Italië
Deze krachtpatser, uit het bekende Piëmonte gebied, is uitstekend te combineren
met truffels en stevige pasta gerechten. Rijp, fruitig en intens.
Corvo Rosso

€30,00

Duca di Salaparuta, Sicilië, Italië
Rijpe, kruidige wijn, ondergaat een houtlagering van 10 maanden, en is gemaakt van de
alom bekende zuid-Italiaanse druivenrassen Nero d’Avola, Pignatello, Nerello Mascalese.
Regaleali, Nero d’Avola

€30,00

Tasca d’Almerita, Sicilië, Italië
Krachtige, complexe wijn, gerijpt in Slavonisch eikenhout, geeft een van de beste
Nero d’Avola wijnen weer met een uitstekende prijs-kwaliteits verhouding.
Ripasso Valpolicella
Ca de Rocchi Monterè, Verona, Italië
Deze complexe, intense wijn, gemaakt van minimaal 50% tot rozijnen
ingedroogde druiven, is verwerkt tot een echte krachtpatser.

€45,00

Chianti Riserva, ‘Campomaggio’

€49,50

Castellani, Toscane, Italië
Één van de bekendste wijnen uit Toscane, gemaakt van de Sangiovese druif ondergaat 24
maanden houtrijping wat resulteert in een krachtige wijn met een zeer goede balans.
Sangiovese ‘Dardano’

€55,00

Mezzeti, Umbrië, Italië
Gelegen op 300 meter hoogte en profiterend van de volle zon levert Mezzeti een volle geconcentreerde
wijn met het herkenbare kruidige verfrissende karakter van de Sangiovese druif.
Barolo

€60,00

Casa Vinicola, Piëmonte, Italië
Barolo, het gebied wat bekend staat om zijn truffels en de Nebbiolo druif, laat zien hoe groot
wijnen kunnen worden in het noorden van Italië! De perfecte begeleider van stevige gerechten.
Brunello di Montalcino
Gorelli, Toscane, Italië
Deze zware, krachtige wijn, afkomstig uit het zuidelijke plaatsje Montalcino gemaakt van de
Sangiovese druif, wordt gezien als de top uit Toscane. De ultieme gastronomische wijn!

€100,00

