CARTA DEI VINI

VINI A BICCHIERE
WIJN PER GLAS

Prosecco Spumante Brut Treviso Le Contesse - Veneto
Deze lichtgele Prosecco heeft een aanhoudende perlage. U proeft tonen van gele appel en aan de neus
tonen van witte bloemen. Heerlijke frisse Prosecco met een lange finale.

Fiano Puglia IGP La Voliera - Apulië
Aan de neus een fruitige aroma van wit fruit. In de mond is de wijn vol, aromatisch, persistent en blijft
heerlijk fris in de afdronk.

Il Medaglione Chardonnay Leone De Castris - Apulië
100% Chardonnay. De strogele wijn heeft een gouden tint en verfijnde elegante aroma's van vers fruit, ananas, peer en banaan. De smaak is vol met een lang aanhoudende afdronk

Pinot Grigio IGT delle Venezie - Veneto
100% Pinot Grigio. Sprekend boeket met delicate tonen van bloemetjes en fruit. Sappige, frisse smaak, elegant zacht en zuiver. Zeer geschikt als aperitief

Negroamaro Rosato IGP La Voliera - Apulië
De wijngaarden zijn gelegen op een hoogte van 450 meter in de Itria vallei. De wijnstokken met de Negroamaro druiven staan op een ondergrond van kalk en klei. Zijn kleur is diep rose met een paarse gloed. Lichte
neus met bloemen en tonen van exotisch fruit. Fruitig en zacht van smaak. Mooi in balans .Prettige afdronk ,
droog en houdt lang aan.

Dirupi Rosso di Toscana IGT Natale Gini - Toscana
Gemaakt van 100% Sangiovese oude wet! In het hart van Toscane door het familiebedrijf Gini. Aan de neus
een prettig zachte bouquet van rood fruit, kersen en vanille. De geuren zijn in de mond in een mooie balans
goed terug te herkennen, ook in de afdronk blijven deze staan. Een deel van de wijn rijpt 8 maanden op kleine Franse eiken vaten (barriques). Leuk om te weten: Deze wijn wordt gemaakt in Vinci, het dorpje waar Leonardo Da Vinci is geboren.

Il Medaglione Negroamaro Leone De Castris - Apulië
100% Negroamaro. Aan de neus kruidig met tonen van pruimen. In de mond rond en vol met aangename
tannine. Fruitige smaak met een zoetje in de afdronk.

Puglia ligt in het uiterste zuidoosten van Italië. Deze langgerekte regio vormt de hak van de Italiaanse
laars. Hier wordt meer rode dan witte wijn geproduceerd. De autochtone Negroamaro, de Primitivo
(voor de Amerikanen Zinfandel) , Troia, Malvasia Nera di Lecce. De Regio telt 28 DOC- en 4 DOCGwijnen. De Belangrijkste wijnen van Puglia zijn: Primitivo di Manduria en Salice Salentino.

Maiana Verdeca IGT Leone De Castris
Verkregen uit 100% Verdeca druif. Deze druif kenmerkt zich door de karakteristie gele kleur en groene
reflecties. In de neus, prikkelende geuren van wilde bloemen samen met citrus noten van bergamot en
exotische noten van ananas. In de smaak, fris, fruitig en aangenaam. Uitstekend bij vis gerechten en verse
kazen.
Chardonnay Imago IGT Leone De Castris
Verkregen uit 100% Chardonnay druif. In de neus exotisch fruit, ananas, appel en banaan. In de mond fris
en zacht, mooi in balans met de geur. Dit gerenommeerde wijnhuis ligt in de omgeving van het barokke
stadje Lecce, in de uiterste zuidpunt van Puglia, in de hak van Italië.
Rosato Five Roses Leone De Castris
Five Roses is de eerst rosé die in Italië werd gemaakt. Vanaf 1943 wordt deze wijn geproduceerd. Volgens de
legende omdat de familie Leone de Castris al vele generaties 5 kinderen kreeg. In eerste instantie veel verkocht in Amerika maar nu ook op de Nederlandse markt. Gemaakt van negroamaro met een beetje malvasia.
Voor liefhebbers van een stevige rosé. Het is een rosé waar kersen en aardbeien terug te vinden zijn in de
smaak.

Primitivo di Manduria Santera Leone De Castris
Gemaakt van 100% Primitivo druif. Aan de neus rood fruit, pruimen, kersen, specerijen, violen, bloemen. In
de mond een fruitig boeket, zeer rijk met tonen van kersen en zoethout. Deze wijn heeft een volle smaak,
fluweelachtig, warm en geurig.
Salice Salentino Riserva Leone De Castris
Gemaakt van oudere wijnstokken “gemiddeld 40 jaar oud” van 90% Negroamaro en 10% Malvasia nera di
Lecce. Deze wijn is minstens 12 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 intens volle en warme smaak
komt de wijn prima tot zijn recht bij geroosterd vlees, wild of gerijpte kazen.

Conte Giangirolamo IGP Tenute Girolamo

Gemaakt van 50% Negroamaro en 50% Primitivo. De kleur is intens robijnrood met paarse tinten, het bouquet is fruitig met kers, zwarte bessen, elegante geuren van kruiden met aangename vanille en chocolade
tonen. De smaak is sensationeel, droog, volledig en harmonieus, lange afdronk met het juiste tanninegehalte
die tevens het elegante en rijke bouquet bevestigt. De rijping van deze wijn vindt plaats in Frans eiken vaten
voor 22/24 maanden en hierna nog 6 maanden rust op de fles.
Giangirolamo is de naam van een lokale legende die verantwoordelijk was voor de Trulli om en in de Itria
vallei en goed bestuuder van het land. De wijn en het bijbehorende label zijn als blijk van waardering aan
Puglia. Als u in bijvoorbeeld Alberobello bent kijk dan maar eens naar de verschillende tekens op de trulli.
Lekker bij: gerechten met vleessaus, mooie kazen en fijne vleeswaren.

VINI BIANCHI
WITTE WIJNEN
Grechetto Umbria - Broccatelli & Galli - Umbrie
Op de prachtige heuvels van Torgiano “een echt wijndorp” wordt deze wijn gemaakt van 100% Grechetto
een lokale druif. Aan de neus licht exotisch fruit en bloemig. In de mond elegant, fruitig en minerale. Uitstekend bij koude voorgerechten en asperges.

Roero Arneis - Ceste - Piëmont
Roero Arneis is de meest bekende witte wijn uit Piemonte. Het terrein van Azienda Agricola Ceste strekt zich
uit over 20 hectare. Al vier generaties van de familie Ceste hebben zich bezig gehouden met het bewerken
van dit landgoed in de wijnbouw en met de wijnproductie 25000 flessen geproduceerd. In de neus tonen van
groene appel en wit fruit. De smaak is vol mineraal met een lange afdronk.

Pinot Grigio DOC – I.A. San Michele all’Adige Fonazione Edmund Mach - Trento
Gemaakt van 100% Pinot Grigio druif met een kleur van lichtgeel naar goudgeel. Aan de neus duidelijke
bloemige tonen en een intense smaak; droog, zacht en vol met een mooie zuurgraad. Istituto Agrario San
Michele all’Adige ook genoemd “Fondazione Edmund Mach” is geen gewone wijnproducent, maar het is de
belangrijkste universiteit van oenologie in Italië, waar één van de beste oenologen en docenten van de universiteit een kleine productie maakt van alle typische autochtone druiven van deze regio met een bijzonder
hoge kwaliteit.

Vernaccia di San Gimignano - Panizzi - Toscana
Vernaccia is de meest typische druif voor de witte wijnen uit Toscane. Veel wijngaarden bevinden zich in en
rond het pittoreske dorpje San Gimignano. In de mond droog met een genuanceerd aroma van bloemen,
anijs en wat amandel. De smaak is zacht, rond en een lange aromatische afdronk.

Amedeo CustozaSuperiore - Cavalchina - Veneto
‘Amedeo’ is de naam van Prins Amedeo van Savoie, die in de buurt van Cavalchina gevochten heeft en gewond geraakt is tijdens de derde Italiaanse Oorlog voor Onafhankelijkheid. Een topproduct van de Cavalchina
wijngaard. ‘Amedeo’ is een blend van 4 druiven die allen op geheel eigen wijze zijn gevinifieerd. Schitterde
strogele kleur. Een volle, droge, fruitige wijn met indrukken van perzik, meidoorn, specerijen en fijne kruiden. De wijn is vol in de mond met een licht boterig tintje door de houtrijping. Al 14 Jaren 3 rode bekertjes
op de gambero Rosso (de hoogste wadering van de belangrijkste italiaanse wijngids)

Ronco delle Mele - Venica - Friuli
Gemaakt van 100% Sauvignon Blanc druiven, aangeplant op hellingen in het uiterste noordoosten van Italië
op de grens met Slovenië. De wijn wordt gedeeltelijk opgevoed op nieuw Frans eiken en met batonage (geeft
natuurlijke romigheid). De kleur is lichtgoud met groene hoogtepunten, explosieve neus met oudere bloemen
en hints van salie en munt, witte perzik en kruisbes. Droog, zeer evenwichtig, rijp citrusfruit met een lange
finale.

VINI ROSSI
RODE WIJNEN
Chianti Classico - Villa Montepaldi - Toscana
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.
Barbera D'Alba Superiore DOC - Ceste - Piemonte
De gulle wijn, van een stoere eenvoudige tot een verfijnde superiore. Piemonte is de regio waar de Barbera
al sinds eind 700 voorkomt. Aan de neus mooi fruitig en kruidig. De smaak is krachtig, spicy, fruittonen en
een hint van laurierdrop met een lange complexe afdronk. Perfect bij rood vlees, belegen kaas of risotto met
paddenstoelen.
Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC - FlaTio - Veneto
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. Ripasso is een traditionele methode, waarbij gedurende de 2e fermentatie de most in contact wordt gebracht met de warme gedroogde druivenschillen van Amarone wijnen.
San Pio - Mastrojanni - Toscana
Een complexe wijn gemaakt van 80% Cabernet Sauvignon en 20% Sangiovese druif. Aan de neus specerijen, koffie en chocolade. De smaak is gestructureerd met de aanwezige tannines, de complexiteit van de geur
komt terug in de smaak. heel verfijnd, rijk aan bosfruit en vanilletonen, mooi in balans met een lange afdronk.

Amarone della Valpolicella Classico - FlaTio - Veneto
Gemaakt van corvina 60%, corvinone 25%, rondinella 10%, terodola 5%. Voor de Amarone worden de beste
trossen geselecteerd waarbij men er op toeziet dat de druiven niet te dicht bij elkaar zitten. De druiven worden namelijk 3 maanden gedroogd op matten van stro tot ze bijna de helft van hun vocht hebben verloren.
Na het zachte persen fermenteert de wijn voor ongeveer 40 dagen op lage temperatuur waarna een rijping
volgt van 3 jaar op eikenhouten vaten. De geur van de Amarone is er een van vol rijp rood fruit, volle kersen, braam en een hint van vanille. De smaak is vol en krachtig met kersen, een hint van chocola met een
afdronk die maar door blijft gaan. Ondanks de kracht is het een wijn die goed drinkbaar blijft met fluweel
zachte tannine.

Barolo Menico - Ca’Brusa - Piemonte
Dat de Barolo ook wel ‘Wijn der Koningen en Koning onder de wijnen’ wordt genoemd is niet voor niets.
Sinds 1980 is DOCG een van de bekendste Italiaanse wijnen.100% Nebbiolo. Aan de neus duidelijk en uitgebreide geuren van zoethout, munt en hooi. In de mond vol en elegant en in goede harmonie met de geur,
elegant krachtig met zilte tannines.

Brunello di Montalcino - Mastrojanni - Toscana
Zeer krachtige en gelaagde Brunello van een klein perceeltje. Het fruit toont zich hier wat aardser en donkerder dan in de basis Brunello. Een wijn waar je tegenaan kan leunen en troost bij kunt vinden als de dingen
wat tegen lijken te zitten. Bemoedigender smaken vind je niet snel in een glas. Mastrojanni behoort tot een
van de oudere domeinen uit Montalcino. De familie heeft met de hoge kwaliteit van hun Brunello’s deze regio
mede op de kaart gezet.

