Sommelier Selectie

Aperitivi

Per glas

Per fles

- Prosecco, Spumante Cecilia Beretta

€ 7,50
€40,00
Een frisse en volmondige Prosecco met heerlijke fruitige aroma’s en een toets van zoete amandelen. De
Glera druif geeft deze Prosecco zijn typische bittere afdronk.

Campari on the Rocks

€6 / Soda €7,5 \ Jus €8

Martini Bianco

€5 / Dry €5 / Rosso €5

Martini Tonic
Martini Prosecco

€ 8,00
€ 8,50

Aperol Spritz

€ 7,50

Negroni

€ 8,50

Kirr

€ 7,00

Kirr Royale

€ 8,50

Huis wijnen / Vini della Casa
- Chardonnay
Le Due Giare, Puglia

€ 4,75

€ 23,00

€ 4,75

€ 23,00

Zachte, ronde wijn uit het warme zuiden van Italië
met een opwekkende frisse afdronk.

- Nero d’Avola
Due Mari, Sicilië

Rijpe, licht zwoele rode wijn van het eiland Sicilië. Fijne, kruidige afdronk.

- Pinot Ramato Rose’
San Giorgio, Veneto

€ 5,00

San giovese druiv, licht, frisse geur van voorjaars bloemen en zoete bessen

- Vino del Mese
Wijn van de Maand, vraag aan de Ober.

€ 25,00

Witte wijnen
- Grecanico
Vignali Roccomaro, Sicilë

€ 27,00

Kruidige wijn van Sicilië, rond en zacht met veel structuur.

- Regaleali Bianco
Tasca d’Almerita, Sicilië

€ 30,00

Rijpe, fruitige blend van de rassen Inzolia, Cattarato en Grecanico. Sappige afdronk.

- Pinot Grigio
Cecilia Beretta, Venezia

€ 30,00

Een echte allemands vriend. Rijpe wijn met een ideale balans tussen rijpe en frisse tonen.

- Chardonnay
Imago

€ 40,00

Zeer goed gemaakt romige Chardonnay opgevoed op grote foeders.. Zeer gastronomisch!

- Sauvignon Blanc
Trentino Doc

€ 40,00

Geproduceerd met de druiven van kleine, pittoreske wijngaarden. Fris, elegant, fijne aroma van
tomaten blaadjes, sambuca bloemen, persik

- Roero Arneis
Piemonte

€ 45,00

Droge volle smaak met een lichte bittertje in de afdronk, een aangename frisheid en elegantie..

- Rapitala’
Terre Siciliane Sicilia

€ 40,00

Intense, geconcentreerde witte wijn met rijke bitters en frisse zuren. Op basis van Cattarato.

- Numen Bianco
Paolo Leo, Puglia

€ 55,00

Romige, rijke wijn met een elegante afdronk, afkomstig uit de hak van Italië

- Vernaccia di San Gimignano
- Siena

€ 75,00

- Doordat hij jarenlang op traditionele wijze gemaakt is, heeft deze bloemrijke witte wijn enige
mogelijkheden om te ouderen.

Rode wijnen
- Regaleali, Nero d’Avola

€ 30,00

Tasca d’Almerita, Sicilië
Mooi rood fruit in de geur, vanille, tijm en laurier, wat peperigheid. Een stevige smaak, met kruiden en bitter,
wat tannines als de wijn rond is.

-Salice Salentino

€ 35,00

De Castris, Puglia
De kleur is robijnrood neigend naar granaatrood, terwijl de geur een delicate dronk belooft.

-Primitivo di Manduria D.O.C.

€ 40,00

Villa Santeria, De Castris
Intense en zoete geuren van rode vruchtjes, tabak en peper. Zachte tannine, wat pruimen, rijpe kersen,
chocolade en een warme body met afsluitend een delicaat bittertje.

- Soraja
Cecilia Beretta, Veneto

€ 35,00

Gestoofd en zwoel! Gemaakt van deels gedroogde druiven uit het gouden Valpolicella gebied.

- Barbera D’Alba D.O.C.

€ 45,00

Casetta, Piemonte
Een frisse en plezierige smaak. Niet te zwaar maar toch met een voldoende body.

- Rosso Di Montalcino
Mastrojanni

€ 60,00

Heldere robijnrode kleur, transparant. De geur is van vers rood fruit en jam.
Smaakvol, ontwikkeld en met hints van zoethout.

- Ripasso della Valpolicella

€ 45,00

Azienda Zironda, Verona
Één van de bekendste wijnen uit het noorden. Ook wel het kleine broertje van de Amarone.

- Chianti Classico

€ 55,00

Lamole di Lamole D.O.C.G. Riserva, Toscana
De toevoeging Classico wil zeggen dat hij afkomstig is uit het oorspronkelijke productiegebied, tussen Florence
en Siena. “Riserva” betekent drie jaar rijping. Harmonieuze en elegante wijn, met vanillegeur in het bouquet

- Barolo D.O.C.G.
Casetta, Piemonte

€ 60,00

De Nebbiolo druif zorgt inderdaad voor een klassewijn, met een breed geraffineerd bouquet en een rijke, volle
smaak.

Kelderschatten

- Amarone Classico della Valpolicella D.O.C.

€ 110,00

Zenato
Verkregen uit de beste druiven van de klassieke Valpolicella- streek. Vol robijnrood, intens, veel kruiden.
Geconcentreerd van smaak met fruitige tonen, mooie tannine, lange afdronk.

- Brunello di Montalcino D.O.C.G.

€130,00

Mastrojanni
Verfijning in fles: 6-8 maanden. Intens robijnrode kleur. Lichte vanille geur, specerijen en tabaksbladeren.
Opent lichte zuur, breed en persistent in de mond.

