
 

 

 

 

Prosecco, Lambrusco & Franciacorta 

 

Prosecco Torresella Extra Dry DOC (bicchiere / bottiglia)       6,20 / 35,70 

Droge, delicate prosecco met een aangename neus. 

Druif: Glera - Regio: Veneto  

 

 

 
Medici Ermete Lambrusco Concerto DOC (bicchiere / bottiglia)                38,50 

Sprankelende rode wijn met toetsen van rood fruit, waaronder aardbei, framboos en kers.  

Droog, maar ook fruitig met een mooi evenwicht tussen aciditeit en taninnes.  

Druif: Lambrusco Salamino - Regio: Reggio Emilia 

 
 
 
Cà del Bosco Cuvée prestige Franciacorta DOCG (bicchiere / ½ bottiglia / bottiglia)       9,00 / 22,50 / 50,00 

Geuren van rijpe perzik, toast en citrus; intense bubbels en smaken van rijpe appel met een mooi bittertje.  

De beste en populairste Franciacorta van Italië ! 

Druif: Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco - Regio: Lombardia 

 
 

 

 

 

Champagne 

 

Gosset Extra Brut (bicchiere / bottiglia)       12,50 / 58,00 

Crèmige champagne met een mooie parel, droog, mooie zuren. Aroma’s van biscuit. 

Druif: chardonnay, pinot noir en pinot meunier - Regio: Ay (FR) 

 

 

 

Moët & Chandon Rosé Imperial                  85,00  

Een levendig boeket van rode vruchten, waaronder wilde aardbei, frambozen en kersen. Lichte toets van peper. 

Druif: pinot noir, pinot meunier en chardonnay - Regio: Epernay (FR) 

  



 

 

 

 

 

Vini bianchi 

 

Pescaja Celestine Sauvignon 2021                      7,10 / 41,20 

Aroma’s van bloemen en wilde perzik. Fris, sappig en zachte zuren. ‘Celestine’ is een naam die de wijnmaker zelf heeft 

uitgevonden en staat voor ‘zon, hart en ziel’.  

Druif: Sauvignon - Regio: Piëmonte  

 

 

 

Argiolas Costamolino Vermentino DOC 2020 (bicchiere / bottiglia)      4,90 / 26,50 

Elegante, droge, frisse wijn met een delicate afdronk.  

Druif: Vermentino - Regio: Sardinië 

 

 

 

Ricasoli Torricella IGT 2019 (bicchiere / bottiglia)                         6,20 / 36,70 

De koelere wijngaarden binnen Chianti zijn ideaal voor deze elegante en gestructureerde Franse inwijkelingen. De neus 

heeft een duidelijke signatuur van houtrijping, maar is frisser en eleganter in de smaak die focus houdt of rijp fruit. 

Druif: Chardonnay - Regio: Toscane  

 

 

 

Masi Masianco Pinot grigio delle Venezie 1/2 (375 ml)                   15,50 

Frisse toets van citroenen en het fruitige van perzik. Aantrekkelijke hints van honing. 

Druif: Pinot grigio en Verduzzo - Regio: Veneto 

 

 

 

Argiolas IS 2021                     45,30 

In de neus tropisch geel fruit, noten en verse amandelen. Deze levendige vermentino heeft een droge, delicate en 

kruidige afdronk. Voor dit pronkstuk van het wijngoed werden de beste druiven van de wijngaard geselecteerd.  

Druif: Vermentino - Regio: Sardinië  

 

 

 

Conte Bossi Fedrigotti Vign’Asmara IGT 2016 (bicchiere / bottiglia)     7,40 / 41,00 

Rijp steenfruit met een tropische toets. Uitgesproken aromatisch, ruikt zwoeler dan hij smaakt. Discrete houtrijping geeft 
volume en zachte lengte. 

Druif: Tramin en Chardonnay - Regio: Trentino Alto Adige 
 



 

 

 

Vini rosati - Rosé 

 

Pescaja Le Flery 2021 (bicchiere / bottiglia)         5,90 / 34,50 

Rood fruit in de neus, lichte zuren. Zeer frisse, zomerse rosé. Unieke blend van 4 druivensoorten. 

Druif: Barbera, Nebbiolo, Arneis, Freisa - Regio: Piëmonte 

 

 

 

Rivera Pungirosa Castel del Monte DOC 2021        4,90 / 26,50  

Geuren van kersen en wilde rozen. Lichte aciditeit, fruitig, fris.  

Druif: Bombino nero - Regio: Puglia   

 

 
 

 

 

Vini rossi 
 

Poggio Verrano Tre 2012          8,30 / 48,60 

Deze ‘Super Tuscan’ past perfect bij een lekker stukje wild of smaakvol rundvlees. De wijn heeft toetsen van kersen en 
wilde aardbeien, en heeft een mooie, lange afdronk met kruidige toetsen. Krijgt nog een rijping op eiken barriques. 

 Druif: Cabernet Sauvignon, Merlot, Alicante - Regio: Toscane  

 

 

 

Cusumano Nero d’Avola IGT 2020 (bicchiere / bottiglia)       4,90 / 26,50 

Volle wijn met aroma’s van kersen en frambozen.  

Druif: nero d’avola - Regio: Sicilia 

 

 

Bindella Vino Nobile Montepulciano 2017 ½ (375 ml)                             19,50 

Elegante wijn met typische kenmerken van rozen en rood fruit. Vol van smaak en een evenwichtige balans tussen zachte 

tannines. 

Druif: Sangiovese, Colorino - Regio: Toscane 

 

 

Poggio al Tesoro Bolgheri Mediterra 2020  (bicchiere / bottiglia)     7,80 / 43,00 

Peper in de neus, lichte toets van hout, fruitige van Syrah. Deze wijn vertelt het complexe verhaal van een Bolgheri-wijn, 

maar is toch zeer toegankelijk en aangenaam om te drinken. 

Druiven: Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot - regio: Toscane  

 



 

 

 

 

 

Elena Walch Lagrein 2021 (wordt geserveerd op 7°C)     6,90 / 42,40 

Complex boeket van wilde bessen en zoete kersen, samen met discreet pittige aroma’s en een vleugje cacao. Lichte 
tannines, rustieke elegantie met jeugdige frisheid en een lange, charmante afdronk vormen een mooi plaatje.  

Druif: Lagrein - Regio: Trentino Alto Adige  

 

 

Cà Maiol Negresco 2017                              44,90 

Samenspel van rode en zwarte bessen, gedroogde kruiden en zoete specerijen. Ook aan Lago di Garda, de Rivièra van 
de Dolomieten, wordt het uiteindelijke winter... 

Druiven: Gropello en Marzemino - regio: Lombardije  

 

 

Col d’Orcia  Banditella DOC 2019                     53,50 

Barst van de zwarte kersen en pruim, hint van eik en wat munt. Krachtig en vol van karakter. 

Druif: Sangiovese - Regio: Rosso di Montalcino (Toscana) 

 
 
 

Poggio al Tesoro Bolgheri Il Seggio 2019 (bicchiere / bottiglia)                    11,00 / 63,50 

Fris fruit dat verrijkt wordt met mineralen en kruidige tonen in de neus. De smaak wordt gekenmerkt door rood fruit en 

een mooie body. Elegante, zijdezachte tannines. De afdronk is fijn en levendig. 

Druiven: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot - regio: Toscane 

 

 

Poggio al Tesoro Bolgheri Il Seggio 2017 (magnum 1,5 l)                               98,50 

Fris fruit dat verrijkt wordt met mineralen en kruidige tonen in de neus. De smaak wordt gekenmerkt door rood fruit en 

een mooie body. Elegante, zijdezachte tannines. De afdronk is fijn en levendig.  

Jaargang 2017 is rijper en voller van smaak.  

Druiven: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot - regio: Toscane 

 

 

Elena Walch Ludwig 2018                   76,90 

Frisse kersen met peperachtige en geroosterde toetsen. Vanaf het eerste moment dat je deze wijn proeft, ontdek je de 

mooie tannines, een fruitige structuur en een mooie harmonie tussen delicate kruidige toetsen een een jeugdige frisheid. 

Druif: Pinot Nero - regio: Trentino Alto Adige  

 

 

Azelia Barolo DOCG 2017                   92,00 

Complexe neus; zwarte kers, salie en anijs; slank en fruit-getypeerd. Kracht in de elegantie. 

Druif: Nebbiolo - Regio: Serralunga d’Alba (Piemonte) 

 


