Waarde gast,
In ons Restaurant maakt u kennis met de traditionele Italiaanse keuken, onze
keukenbrigade schroomt echter niet u ook de nieuwste ontwikkelingen op
culinair gebied aan te bevelen en op fraaie wijze te serveren.
Ons streven naar een perfecte harmonie van prijs en drank resulteerde in een
geheel nieuwe wijnkaart.
De wijnen die wij u met trots presenteren zijn allen het resultaat
van innovatief denken, creativiteit en vakmanschap.
Onze expert vertelt u graag meer en zal u bij de juiste keuze van dienst
kunnen zijn.

APERITIVO
Prosecco Spumante Brut DOC Treviso Le Contesse

5.50

25.50

Deze lichtgele Prosecco heeft een aanhoudende perlage. U proeft tonen van gele appel
en aan de neus tonen van witte bloemetjes. Heerlijke frisse Prosecco met een lange finale.
Aperol Spritz

7.50

'Spritz Aperol' is een lekker frisse aperitivo uit de Veneto.

VINI

A BICCHIERE
Terre Siciliane Bianco IGT - Duca di Saragnano

4.75

23.50

6.50

28.50

Chardonnay en Insolia
Intens, fris, exotische fruit.
Grechetto Umbria IGT—Broccatelli Galli
100% Grechetto
Verfijnde geur van zoetige veldbloemen, wit fruit en mineralen. In de mond een zachte,

frisse en fijne minerale smaak met een hint van zoete amandelen.
Rosa del Basilio - FlaTio

4.75

23.50

4.75

23.50

6.50

28.50

Corvina en Molinara
Licht, fruitig, kersen en wilde bloemen.
Terre Siciliane Rosso IGT - Duca di Saragnano
Nero D'Avola en Syrah
Vol, warm, gerijpt rood fruit kersen, specerijen, tabak.
Rosso Verona IGT - Torre D’ Orti
Corvina, Rondinella en Merlot
Onze topper van ‘Dolce Verona’! Evenwichtig en krachtig, bessen en wilde kersen.
Het bijzondere van deze wijn is dat er gedroogde Merlot aan de vers geoogste Corvina en
Rondinella druiven toegevoegd wordt, wat zorgt voor de body en structuur. Lange afdronk.

VINO BIANCO
WITTE WIJNEN
Monte dei Cocci Fiano IGP - Tenute Girolamo

27.50

100% Fiano. Aroma's van floral geuren, kruiden en fruit van geel vlees. In de mond
aromatisch en gestructureerd droog. Perfect te combineren bij lichte maaltijden en hapjes,
of gerechten van schaal- en schelpdieren.
Vermentino Sardo - Tenute Soletta

31.50

Gemaakt van 100% Vermentino druif een typische witte druif uit Sardinië. Aan de neus fris,
intens, bloemen en wit fruit. In de mond fris en evenwichtig, mineraal, ziltig en fruitig met
een complexe volle afdronk. Uitstekend bij zeevruchten en komt volledig tot zijn recht bij
een zoet- of zoutwatervis.
Nestor Greco di Tufo DOCG– Tenuta Cavalier Pepe

33.50

Gemaakt van 100% Greco in de omgeving van Tufo. Een uitgebreid parfum met aangename
mineralen en vleugjes perzik. Elegant bouquet, rijp fruit, fris typische amandel nuancen,
goed gebalanceerde droge een fruitige body in de afdronk.

Friulano Friuli Colli Orientali - Bastianich

33.50

Droge witte wijn van de locale Friulano druif met een uitnodigend fris boeket, van wit fruit
zoals peer. In de mond is de wijn vol, heerlijk droog, fris, harmonieus en een mooie lang

afdronk. De Familie Bastianich is in de USA bekend geworden met hun velen belangrijke
Italiaanse Restaurants waaronder ook meerdere op Michelin ster niveau. Joe Bastianich is
tevens beroemd geworden met het tv programma Master Chef. Zowel in Master Chef USA
als Italië is hij een gewaardeerd jurylid.

Pinot Grigio DOC Trentino - Fonazione Edmund Mach

42.00

100% Pinot Grigio druiven. Een fruitige geur waar u aan peren zult denken en met
een minerale ondertoon. Volledig, goed gestructureerde smaak. Een stevig gebouwde
combinatie wijn, perfect als aperitief, geschikt voor voorgerechten, zelfs degenen met

een sterkere smaak.

VINO ROSSO
RODE WIJNEN
Negroamaro Monte dei Cocci - Tenute Girolamo

27.50

100% Negroamaro
Deze wijn is minstens 6 maanden gerijpt op eiken vaten. Aan de neus een complexe geur
van rood fruit, specerijen, kruidig en vanilletonen. In de mond komt alles terug, fruitig,
specerijen, kruiden, vanille, evenwichtig tannines maken het een volle wijn met een lange
afdronk. Door de tannines is deze wijn heel geschikt voor vleesgerechten.
Chianti Classico DOCG - Villa Montepaldi

32.50

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Alicante en Colorino
Deze briljant granaat rode wijn heeft een intens bouquet, fijn, elegant en fluweelzacht,
en geeft de voorkeur aan gerechten van de grill, rood vlees en oude kaas. Deze wijn is
voor 80% gemaakt van de bekende Toscaanse Sangiovese druif.
Nebbiolo d’Alba La Guardia DOC - Ceste

38.00

Nebbiolo
Aan de neus aroma's van blackberry en aardbeien met een kleine notities van chocolade
en kersen. In de mond fruit van rijpe rode bessen en kersen, sappig, evenwichtig en
zachte tannines. Hele mooie mineraliteit. Een sensationele finish.

Valpolicella Ripasso Superiore - FlaTio

39.95

Corvina, Rondinella en Molinara
Het bouquet is rijk en complex met duidelijke tonen van kersen, pruimen, licht kruidig,
leer en peper. De smaak is zacht met een volle harmonieuze balans. De afdronk is lang
en aangenaam.
Rosso di Montalcino - Bolsignano

42.00

Sangiovese Grosso
Gemaakt door Topproducent Roberto Rubegni met een biologische filosofie. Aan de neus
intens rode rijpe vruchten met een prettige wijnachtige frisheid. In de mond kersen en
vanille, pruimen, rijp fruit met een mooie lengte. De tannische structuur is consistent en
in perfecte harmonie met de nobele tannine van de originele druif, echt het kleine broertje
van de bekende Brunello di Montalcino.

Brunello di Montalcino DOCG
Bolsignano
67.50

Een van de belangrijkste Italiaanse wijnen gemaakt van 35 jaren oude stokken Sangiovese
Grosso en 3 jaar houtrijping. Aan de neus intens en complex, tonen van

bosvruchten met opmerkelijke geurtonen van tabak en prettige nuances van vanille. In de
mond een feest met volle body gevolgd door een opmerkelijke hoeveelheid rijpe zachte
tannine. Een lange warme nasmaak. Naar mijn mening jammer dat hiervan slechts maar
2000 flessen per jaar van worden geproduceerd.

Amarone della Valpolicella Classico DOCG
FlaTio
69.50
.

Met een volle en geconcentreerde smaak is het zeker de Amarone! Aan de neus hinten van
rijp rood fruit zoals bosbessen en kersen. In de mond een volle en geconcentreerde smaak
van gerijpt rood fruit, vanilletonen en indrukken van drop, leer en chocolade met een intens
lange afdronk. FlaTio is een kleine producent. Heeft alleen een wijngaard van 3 hectare
met een jaarlijkse productie van 250-270 kg druiven, gemaakt van Corvina Veronese,
Rondinella en Molinara. De druiven worden eerst te drogen gelegd op zogenaamde ‘graticci’,

rieten matten voor minstens drie maanden. Het kneuzen van de druiven vind plaats in
Januari – Februari met daaropvolgend een lange periode van gisten. Verfijning door 2 jaar
houtrijping en 1 jaar in de fles.
.

