Vini Di Sopra
Bianchi
Insolia | Meridia | IGT Sicillia
3,50 | 18,00
Ronde, mild droge fruitige wijn met indrukken van citrus, perzik en
bloemen. Een mooie combinatie bij visgerechten.
Chardonnay | Nero | IGP Puglia
4,00 | 20,00
Elegante wijn met verfijnde tonen van exotisch fruit. Aanhoudende
smaak met mooie zuren. Lekker als aperitief of bij geroosterde vis en
romige pasta’s.
Pinot Grigio | Masseria Trajone
4,00 | 20,00
IGP Terre di Chieti
Aangenaam zacht kruidige wijn met krachtige aroma’s en een frisse,
smaak met veel mineralen. Verrassend als aperitief en vele
pastagerechten met vis of prosciutto.
Garganega| Trebbiano | Zenato
5,00 | 25,00
Soave Classico DOC
Fris en opwekkend bouquet, zuivere wijn met veel lengte in de afdronk.
Mooie begeleider bij antipasti en vele lichte gerechten.
Viognier | DeGras Estate
4,00 | 20,00
Central Valley | Chili
Rijkelijk en zacht te noemen met een exotisch en tropisch bouquet. Mooi
bij gevogelte en gegrilde romige visgerechten.
Sauvignon Blanc | Errázuriz Estate Series
5,50 | 27,50
Aconcagua Valley | Chili
Stuivende aroma’s van citrus en subtiele groene tinten, gebalanceerd
met veel frisheid en aangename zuren. Lekker als aperitief of bij
kruidige gerechten.

Trebbiano di Lugana | Zenato | San Benedetto
27,50
DOC Lugana
Elegante, zachte witte wijn met een combinatie van rijp fruit en een
aangenaam bittertje. Leent zich goed bij salades.
Vermentino | Tommasi | IGT Toscana
32,50
Vol en harmonisch met een lange afdronk en intens fruitige geuren.
Ideaal als aperitief en lichte gerechten.
Greco di Tufo | Vesevo | DOCG Campania
35,00
Frisse droge wijn met een strakke aanzet. Floraal in geur en rijp wit
fruit als peer met honing en minerale tonen geven een aangename volle
smaak. Aanrader bij antipasti.
Catarratto | Terre di Ginestra
27,50
IGT Sicillia
Krachtige wijn met zowel in de geur als in de smaak steenfruit
gecombineerd met toast en een zekere vettigheid. Een goed alternatief
voor de Chardonnay liefhebber. Fijn bij gerechten met room en zachte
kazen.
Chardonnay Wild Ferment| Errázuriz Specialties
40,00
Aconcagua Costa| Manzanar Vineyard | Chili
Expressief in zijn geur met aroma’s van brioche en tropisch fruit.
Complexe smaak met levendige zuren en mineralen. De romige textuur
zorgt voor een lange afdronk. Breed inzetbaar bij veel gerechten.
Rhine Riesling | Sutherland
Elgin | Stellenbosch | Zuid Afrika
Half droge zuivere wijn, citrus en bloesemachtige tonen met een
aanhoudende afdronk. Mooi bij mild gekruide gerechten.

30,00

Rosato
Pinot Grigio Blush | Via Nova | Veneto
3,50 | 18,00
Verfrissende fruitige rosé met smaken van rood fruit en citrus. Lekker te
genieten in de zon en bij lichte pasta gerechten met vis of gevogelte.

Rossi
Merlot | Serarossa | IGT della Venezie
3,50 | 18,00
Vriendelijke fruitige wijn met een sappig en soepel karakter. Te drinken
als aperitief en lekker bij antipasti te combineren.
Negroamaro | Meridia
4,00 | 20,00
DOC Salice Salentino
Smaakvolle wijn met een krachtige smaak van zwart fruit, vanille en
chocolade. Volle afdronk maar toch soepel te noemen. Prima combinatie
bij geroosterd vlees.
Montepulciano | Epicuro
4,00 | 20,00
DOC Montepulciano d'Abruzzo
Zwoele wijn met volle aroma's van kersen en groene kruiden. Goed in
balans met een zachte ronde afdronk. Heerlijk bij diverse pasta’s met
vlees en gevogelte.
Nero D’Avola | Terre di Ginestra
5,50 | 27,50
IGT Sicillia
Rijke geconcentreerde smaak van gestoofd fruit met een elegante
zoetige, romige structuur. Uitstekend bij kruidige wildgerechten.
Corvina | Rondinella | Sangiovese | Molinara
5,50 | 27,50
Zenato | DOC Valpolicella Superiore
Wijn met een harmonieus balans in zuren, aroma’s van zwarte bessen,
amandel en kruiden. Zachte tannines met een rijpe fluweelachtige
afdronk. Goede begeleider bij vele maaltijden of als drinkwijn.
Sangiovese | Merlot | Syrah | Sassabruna
6,50 | 32,50
Rocca di Montemassi | DOC Monteregio di Massa Marittim
Rijke en complexe aroma’s van rijp rood fruit, lichte kruiden en drop.
Begeleid goed bij rood vlees, wild en uitgesproken kazen.

Sangiovese | Castello di Bossi
37,50
DOCG Chianti Classico
Elegante smaak met zoete geroosterde tonen van eikenhout en aroma’s
van rijpe zwarte kersen en viooltjes. Fijne structuur met evenwichtige
tannines. Smaakt uitstekend bij pizza’s, pasta’s en rood vlees.
Primitivo | Poggio Le Volpi Tator
35,00
IGT Salento
Complex en stevig met volle smaken van rijp rood fruit en jam, met
duidelijke tonen van kaneel, gedroogde vijgen en amandelen. Sluit
perfect aan bij wild- en stoofgerechten en rijke kaassoorten.
Barbera | Batasiolo
35,00
Sovrana | DOC Barbera d’ Alba
Delicate intense wijn met aroma’s van kruiden, bloemen en rood fruit.
Fris en aangenaam met een aanhoudende afdronk. Lekker te
combineren bij wit vlees, pasta en risotto.
Nebbiolo | Marchesi di Barolo
55,00
Barolo Tadizione | DOC Barolo
Krachtige geuren van kruiden, vanille, geroosterde hazelnoten, cacao
en wilde rozen. Volle smaak en elegant met aangename tannines. Goede
begeleider bij gevulde pasta’s.
Corvina Veronese| Rondinella | Molinara | Sangiovese
65,00
Zenato | DOC Amarone della Valpolicella
Geconcentreerd en krachtige volle smaken van wilde kersen,
aromatische kruiden en chocolade. Intens en complex in zowel de geur
als in de smaak. Prachtige wijn met een uitstekend balans en een lange
afdronk. Fantastisch met stevige vleesgerechten en gerijpte kazen.
Pinot Noir | Errazuriz Max Reserva
37,50
Casablanca Valley | Chili
Toegankelijke smaak van vanille, toast, gedroogd fruit en geuren van
rozen en aardse, kruidige tonen. Een wijn met zachte, rijpe tannines.
Geschikt als aperitief of in combinatie met gevogelte en kalfsvlees.

Spumante
Prosejito | Hugo L’ Originale
5,50 | 32,50
Glera | Bolzano
Half zoete, frisse cocktail gemaakt van Spumante met 100% natuurlijke
vlierbloesem- en muntextracten en een vleugje citroen. Lekker als
aperitief of bij frisse desserts.
Prosecco | Donini
5,00 | 30,00
Frizzante |Veneto
Zacht en fris van smaak met een verfijnde mousse. Aroma’s van
gekonfijt fruit en bloemen. Goed in combinatie bij antipasti en salades.
Corvina | Merlot | Pinot Nero | Donini
4,00 | 25,00
Rosé secco Frizzante | Veneto
Droog en licht mousserend met een fruitige smaak en een hint van
viooltjes. Past bij lichte voorgerechten, pasta’s en gerechten met wit
vlees.
Champagne Brut Réserve | Pol Roger
60,00
AC Champagne | Frankrijk
Elegante Champagne met een verfijnde mousse en een volle
aanhoudende afdronk. De smaak is uitstekend in balans met een zweem
van witte bloesem. Heerlijk als aperitief of in combinatie met oesters en
andere vis amuses.
Champagne Rich Demi Sec | Pol Roger
60,00
AC Champagne | Frankrijk
Verfijnde licht zoete Champagne met een elegante aanhoudende
mousse. Smaken van peer en honing zijn te herkennen. Mooie begeleider
bij vollere bereidingen van schaal- en schelpdieren en niet al te zoete
desserts.

Dolci

Müller Thurgau | Peter Meyer
3,50 | 22,50
Bereich Bernkastel | Q. b. A. Mosel | Duitsland (1,00 l.)
Lichte mild zoete Moezelwijn. Friszacht van smaak. Voor de liefhebber
van zoete wijnen, ook inzetbaar bij eten.
Moscato | Zagara | Marchesi di Barolo
5,00 | 30,00
DOCG Mocato d’Asti| Piemonte
Zoet en licht mousserend. Sappige frisse wijn met intense aromatische
geuren van bloesem en gekonfijt fruit. Lekker bij desserts of als
opwekkende dorstlesser.
Muscat de Frontignan | Thelema | Vin De Hel
6,50 | 30,00
Muscat Late Harvest | Stellenbosch | Zuid Afrika (0,375 l.)
Aroma’s van honing, abrikoos en rozijnen. Een mond vullende wijn met
een romige lange afdronk. Goed in combinatie bij zowel desserts als
kazen.
Tawny Porto | Ramos Pinto
5,50
Douro | Portugal
Fruitige, ontwikkelde port. Lekker voor na de maaltijd of in combinatie
met kaas en desserts met gedroogd fruit.
L.B.V. Porto | Kopke
7,00
Douro | Portugal
Krachtig karakter van kruiden, pruimen en zwarte bes. Uitstekend te
combineren met noten, rijke kazen en chocolade.
Pedro Ximénez Cosecha | Perez Barquero
5,00
Corbodea| Spanje
Nectar van rijpe en gedroogde vruchten in het aroma. Zijdezacht en
soepel van smaak. Begeleid mooi bij gebak, desserts met noten, vijgen
en rijpe kaassoorten.

