
 
 

 
 
 
 
 

BIANCHI 
 
 
 
Famoso Rubicone            € 5,5       € 23   
 Poderi dal Nespoli 
De Locale druif ‘Famoso’ betekent 'beroemd' in het Italiaans.  
‘Famoso’ is één van die onbekende druiven die de aandacht  
heeft getrokken heeft van enkele wijnboeren. Een druivenras met 
bloemige tonen en lichte zuren. Een wijn die je niet snel vergeet, 
Aromatisch, bloemig en vol met tropisch fruit. Een heerlijke zachte wijn. 
 
 
Est! Est!! Est!!! Le Pòggere      € 25 
 Famiglia Cotarella Falesco                      
Est! Est!! Est!!!, het beroemde verhaal van de Duitse Bisschop 
 die te voet naar Rome ging maar Rome niet haalde en besloot te blijven 
in het plaatsje Montefiascone. Aangezien ‘Est! Est!! Est!!!’ (Hier is het !!!) 
Deze bisschop hield namelijk van goed eten en drinken. Deze wijn is een 
blend van trebbiano, malvasia & roscetto. Lindebloesem, amandelen en 
honing, een levendige en frisse smaak, die ook de nodige kracht heeft. 
  
 
Chardonnay Forli | Da Maggio     € 27   
 Poderi dal Nespoli 
De 'Da Maggio' wordt gemaakt van 100% chardonnay. De naam  
Da Maggio betekent 'vanaf mei' en verwijst naar het einde van de lente, 
een periode die als graadmeter en voorspeller dient voor de zomer. Gul, 
tropisch fruit en vanilletonen, vol en harmonieus. Het laat een mooie 
balans zien tussen het rijpe fruit en de romigheid van het houtgebruik. 
 
 
Falanghina del Sannio         € 6,50    € 29    
 Fontanavecchia 
Een rijke en krachtige, maar tegelijkertijd frisse  
en mineralige wijn met aroma’s van appel, bloemen  
als jasmijn, verse groene kruiden, prachtig gebalanceerde  
zuren en een bittertje in de afdronk.  
 
Sauvignon Campo Napoleone Igt       € 7        € 32    

Albino Armani 
Deze zalige Sauvignon heeft een bleke, strogele kleur en de geur draagt 
de typische nuances van de wijnstok van groene paprika, peper, salie en 
vlierbloesem. De smaak is vol, rond en complex met een elegante 
mineraliteit en een lange afdronk. In de mond rijk en mooi evenwichtig. 
 
 
 



 
 
 
 
        
 
Grillo della Timpa       € 35  
         Feudo Montoni 
Strogeel van kleur met groene reflecties.  
In de geur aroma’s van gele perzik en abrikoos  
met florale en kruidige tonen. In de smaak frisse zuren,  
een mooi bittertje, met een lange en zachte afdronk. 
 
 
 
Chardonnay | Teresa Manara            € 8,5     € 39 
 Cantele 
Deze wijn uit Apulië is één van de parels van de Italiaanse  
wijnproductie. De geur is verrassend fris en heel intens met  
een lange en plezierige afdronk 
 
 
 
Pinot Grigio Alto Adige doc          € 9  € 41 
 Cantina Andrian 
Südtirol-Alto Adige. Tweetalig Italiaans bovenstukje aan 
de voet van de Dolomieten en een Pinot Grigio van een hoogwaardig 
wijnhuis. Mooi fruitig bouquet en doet denken aan honingmeloen.  
Smaak is zacht en vol. Een juweeltje van de hoogste kwaliteit wat we 
kennen van Pinot Grigio 
 
 
 
Pinot Bianco Weissburgunder     € 43 

Tiefenbrunner   
Bleek, strogele wijn met een heerlijke frisse geur,  
mooi wit fruit, peer en perzik, zacht geurig en bloemig,  
een vleugje citrus. De smaak is mooi open en licht mineralig,  
met een vleugje boterigheid, goede zuren, heerlijk fris en lichtvoetig. 
 
 
 
Chardonnay | Cardellino     € 46    
 Elena Walch 
De wijn is strogeel van kleur en geurt aantrekkelijk naar rijpe vruchtjes  
en bescheiden naar broodkruim door een kort verblijf op eikenhout.  
Van smaak lekker volsappig, mineralig, elegant gestructureerd met een  
uitstekende frisheid, een beetje honing en ruime lengte 
  
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Bramito             € 10     € 49    
 Antinori 
Een licht goudgele wijn met een bouquet van zomerfruit en een zuiver 
Chardonnay karakter met mooie hints van vanille. De smaak is zacht met 
een mooie balans en verfijnde structuur. 
 
 
Chardonnay Toscana | Fontanelle    € 55 
 Banfi 
Banfi is van mening dat een Toscaanse Chardonnay machtig en diep 
moet zijn. De druiven worden rijp geoogst en de wijn gist en rijpt op 
Franse eikenhouten vaten. Krachtige geur, mooi hout, getoast en 
gebrand, maar het frisse fruit is niet vergeten. Een goed glas wijn, heel 
getypeerd, kortom een mooie moderne stijl Chardonnay. 
 
 
Vermentino | Vistamare      € 75 
 Angelo Gaja              
Een complexe wijn met aroma's van citrus, witte bloemen  
en mediterrane kruiden als rozemarijn en salie.  
Viognier geeft de wijn rondeur, wit steenfruit en  
een hint van honing, terwijl vermentino zorgt voor de fraîcheur 
 
 
Cervaro della Sala I.G.T      € 105    
 Cantine Castello della Sala Antinori 
Een superwijn uit het midden van Italië! Complexiteit in geur en smaak 
met aroma’s van vanille, citrus, ananas en peer gevolgd door een volle, 
romige indruk in de smaak. De Grechetto-druif zorgt hier voor een 
originele mineraalachtige tonen. De afdronk houdt zeer lang aan. 
 
 
Chardonnay | Rossj Bass     € 125  

Angelo Gaja             
Een uitmuntende Chardonnay van dit beroemde huis.  
Het bouquet onthult naast warm fruit ook wat vanille.  
De smaak wordt vooral overheerst door het gulle fruit van  
abrikoos en banaan met subtiele nuances.  
 
 
Chardonnay | Gaja & Rey     € 235  

Angelo Gaja              
Een superwijn uit Piëmonte. Complexiteit in geur en smaak met aroma’s 
van vanille, kastanje en peer gevolgd door een volle, romige indruk in de 
smaak. De grond en het klimaat zorgt hier voor originele mineraalachtige 
tonen. De afdronk houdt zeer lang aan 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ROSSI 
 
 
 
NegroAmaro         € 5,5    € 23 
 Produttori Vini Manduria 
Een intense en intrigerende Negroamaro met duidelijke tonen van zwarte 
kersen, daarna hints van balsamico gecombineerd met typisch kruidige 
(kaneel, zwarte peper en kruidnagel); tabak en geroosterde tonen aan de 
onderkant. Smaak in de mond is fris, droog, hartig en harmonieus, 
fluweelzacht en omhullend, met een goede body; zacht en evenwichtig, 
met een licht geroosterde afdronk 
 
Cabernet Sauvignon Veneto | Il Satiro            € 6     € 25 
 Sacchetto 
Deze wijn van Sacchetto is donkerrood van kleur. De geur is intens en 
warm en doet denken aan overrijp fruit. Il Satiro is zacht van smaak en 
heeft accenten van kruidnagel en zoethout. De afdronk is rijk, vol en 
houdt lang aan. 
 
 
Sangiovese Merlot Rubicone | Nespolino   € 27 
 Poderi dal Nespoli 
Bij Rubicone ligt het accent meer op wijnen van één druif. Bij deze wijn 
zijn het er twee, een combinatie van de Italiaanse sangiovese met de 
‘exoot’ merlot. Sangiovese geeft zuren en frisheid, merlot rondeur en sap. 
Fruitig en zoete kersen, zoethout, pruimen, heel verleidelijk. 
 
 
Chianti Colli Senesi | Poliziano   € 7     € 30 
 Azienda Agricola Poliziano 
Helemaal in het zuiden van Toscane, tegen Umbrië aan, ligt op een fraaie 
heuveltop het historische plaatsje ‘Montepulciano’. Het gebied rond 
Montepulciano heeft niet alleen recht op de DOCG Vino Nobile, maar ook 
die van Chianti Colli Senesi.  Een soepele en open wijn, met in de geur 
aangenaam rood fruit van frambozen en kersen. In de smaak sappig met 
levendige zuren en een beetje stevigheid na. 
 
 
Syrah Monreale doc | Sallier de La Tour   € 35 
 Tasca d'Almerita 
Ten zuiden van de Siciliaanse hoofdstad Palermo  
(in Monreale) vinden we ‘Sallier de la Tour’ en is onderdeel van 
‘Tasca d'Almerita’. Na de druif ‘nero d'avola’ is de ‘Syrah’  
de meest aangeplante blauwe druif van het eiland. Een volle, stevige wijn 
met intense fruitaroma's van bramen en een aangename kruidigheid. 
 



 
 
 
Barbera d'Asti           € 8      € 37                                    
          Andrea Faccio 
Een verassende wijn uit Piemonte. In de aanzet zwoel en  
warm met een volle en krachtige smaak. Het bouquet is  
intens en ruikt naar rozen en rijpe bramen.  
Zeer verfijnd en krachtig. Lekker bij wild en rijke vleesgerechten. 
 
 
Pinot Nero Alto Adige          € 8,5     € 40 
 Elena Walch 
Mooie Pinot Nero uit Alto Adige. De wijn is helder robijnrood  
en geurt naar rode bessen, kersen en aardbeien,  
met een vleugje witte peper. De smaak is frissappig,  
met zijdezachte tannines, kruiden en een elegante afdronk. 
 
 
Negroamaro | Teresa Manara          € 9       € 42 
 Cantele 
Deze Negroamaro heeft de donkerrode kleur van de  
Amarena kers. Aroma’s van zwarte vruchtjes en kersen  
domineren over nuances van hout, truffels en zoete drop.  
Heel intens en intrigerend, met een stevig body, robuust en droog. 
Een echte topper met een meer dan gemiddelde smaaklengte 
 
 
Nero d’Avola | Sant’Agostino     € 44                         

Firriato 
Gemaakt van de klassieke druif Nero d’Avola. Een 
intense, sappige wijn geurend naar bramen en zwarte 
kersen. Een vleugje peper maakt het aroma af. 
 
 
Valpolicella Ripasso            € 9      € 45 
 Tedeschi 
Breed bouquet; kruidige aroma’s met tonen van rijp 
fruit zoals zwarte kersen, pruimen en viooltjes. 
De warme smaak is rond maar rijk, met de typische 
smaak van zwarte kersen en drop. In de afdronk 
komen tonen van amandelen terug. 
 
 
Rosso di Montalcino      € 48 
 Banfi 
Het kleine broertje van de meer bekende Brunello di 
Montalcino. Gemaakt van de druif Sangio Grosso, 
met nuances van droog fruit en noten. De smaak is 
stevig, delicaat en droog, met een vleugje specerijen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Primitivo | Amativo                                  € 10      € 49 
 Cantele        Magnum 1,5 lt. € 100 
Robijnrode kleur siert deze wijn. Langzaam komt de neus 
van rozen en viooltjes vrij. Bosbessen, gedroogde vijgen,  
vruchtenjam en vanille zijn duidelijke toetsen. Zoals de neus  
komt ook de smaak langzaam vrij. De smaak is uitgebreid 
en evenwichtig waardoor deze wijn blijft hangen in het geheugen. 
 
 
 
Primitivo di Manduria DOC Reserva | Elegia  € 50 
 Produttori Vini Manduria 
Prachtige Primitivo met een intens robijnrode kleur. Het boeket heeft een 
elegante neus, met een sterk fruitige component op basis van wilde 
bramen, pruimen, frambozen in jam en bosbessen. Nootmuskaat, vanille 
en kruidnagel anticiperen op tonen van aromatische kruiden en leer. 
Rookwolken van geroosterde amandel en verdorde violette bloemblaadjes 
flankeren hints van kreupelhout. 
 
 
 
Montepulciano d'Abruzzo dop | Amaranta   € 54 
 Tenuta Ulisse 
‘Amaranta’ is een van de bijzondere wijnen op basis van de 
‘montepulciano’ druif. Laat geoogst, tegen eind oktober en zelfs begin 
november, als ze perfect rijp zijn. Een deel van de druiven is licht 
gedroogd. Fraaie en zwoele kruidigheid in de geur met vanille, gedroogde 
bloemen en marasquin-kersen. Uitgesproken smaak en volle wijn. 
Prachtig Machtig en Krachtig. 
 
 
 
Le Volte Bolgheri       € 55  
 Ornellaia  
Le Volte is gemaakt op basis van de Ornellaia filosofie.  
De wijn is elegant, uitnodigend, fruitaroma's,  
een rijke volle smaak, voortreffelijk lange afdronk 
 
 
 
Montepulciano D’Abruzzo Riserva    € 64   
 Masciarelli 
Een krachtige, maar soepele wijn van de druif Montepulciano  
d’Abruzzo. Grote wijn gemaakt van de oudste wijnstokken van  
de wijngaarden. Een exquise begeleider van fijn rood vlees en  
een goede Parmigiano. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Promis             € 12,5    € 69 
 Gaja Ca‘Marcanda       Magnum 1,5 lt.  € 150 
Het is een feest deze mooie wijn van Angelo Gaja jong te  
drinken en te genieten van het fruitige karakter van deze  
SuperTuscan. Deze wijn is gemaakt van 55% Merlot,  
35% Syrah en 10% Sangiovese druiven. De wijngaarde  
liggen in het klei-achtige deel van het Bolgheri gebied. 
 
 
Sito Moresco       € 75 
 Angelo Gaja       Magnum 1,5 lt.  € 165 
Sito Moresco combineert het karakter en raffinement 
van nebbiolo met de toegankelijkheid van  
cabernet en merlot. In de neus rijpe rode vruchten,  
iets van chocolade en een aangename kruidentoets.  
De tannine zijn zijdezacht en de wijn heeft een  
evenwichtige structuur. 
 
 
Vino Nobille di Montepulciano     € 88 
 Poliziano Asinone 
De smaak heeft een stevige aanzet met zwart fruit, vanille,  
complex, mineralen, veel concentratie, rijpe tannine  
maar na de eerste aanzet wordt de wijn verbazingwekkend  
fris met veel levendigheid en frisheid. 
 
 
Amarone Della Valpolicella Classico    € 89    
 Tedeschi 
Het bouquet heeft allerlei intense aroma’s: kersen op alcohol,  
pruimen en bessen. Ronde, mond vullende smaak met zachte  
tannine, een goede balans en tonen van vanille, kaneel en  
kersen. Afsluitend een aanhoudende afdronk. Gemaakt van  
de druiven Corvina, Rondinella & Molinara. 
 
 
Brunello di Montalcino      € 91    
 Castello Banfi 
De parel uit Toscane! Traditionele wijn met een harmonieuze  
en betoverende smaak, aanhoudend en zeer krachtig. Intense  
en doordringende geur van droog fruit, noten en leer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Barolo DOCG       € 95  
 Massolino 
Massolino behoort de laatste jaren tot de absolute top in Barolo  
en is gezien bij de 100 beste wijnbedrijven van Italië.  
Deze Borolo heeft een granaatrode kleur met variërende intensiteit, 
afhankelijk van de jaargang. De neus is breed, van klassieke 
kruidentonen tot zoetere, bloemige alsmede fruitige noten.  
Met complexe aroma’s van rood fruit, kruiden en viooltjes.  
Mooie zuren en tannine zijn ruimschoots aanwezig. 
 
 
Serre Nuove Bolgheri      € 100 
 Ornellaia       Magnum 1,5 lt.  € 198 
De smaak is vol, met de kruidige impressies van de Merlot             
druiven, verrijkt met de fruitige hints van de Cabernet               
Sauvignon en Cabernet Franc. De wijngaarden van Ornellaia            
liggen nabij het beroemde wijngebied in Bolgheri. 
 
 
Brunello di Montalcino      € 115  
 Gaja 
Een elegante Brunello met een mondvullende rijpe structuur, zwoele 
tannines, confiture, kruidige houttonen en een romige en spannende 
lengte.  
 
 
Dagromis Barolo       € 119 
 Angelo Gaja 
Deze Barolo heeft aroma's van rode bessen, cassis, tabak,  
mineralen en eiken rooktonen. Daarnaast florale indrukken,  
drop en iets van specerijen. De smaak is krachtig en tannine,  
maar verfijnd met een lange afdronk.  
 
 
Amarone della Valpolicella |Ansari     € 145 
 Azienda Fratelli Tedeschi 
Tedeschi is een van de onbetwiste toppers van de Valpolicella. 
Een hartige, rijke Amarone die 36 maanden heeft gerijpt in  
eikenhouten vaten, rijp met donker fruit, hartige  
kersenkruiden en chocoladesmaken, rozijnen en specerijen als 
bijvoorbeeld kruidnagel. In evenwicht met een mooie gelaagdheid. 
 
 
Tignanello D.O.C       € 150                             
         Cantina Marchesi Antinori           
Hele bijzondere wijn gemaakt van de druiven Sangiovese,  
Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc. In de geur de  
herkenning van complexe en harmonieuze aroma’s van  
bramen, zwarte bessen, tabak en kerriepoeder. In de afdronk  
lichte zoete tonen en mooie ronde tannine.  
 
 



 
 

 

              CANTINA (Limited stock) 

Brunello di Montalcino Pian delle Vigne D.O.C.G | Antinori  
 

à 2014 75cl    € 120 
 
Guado al Tasso D.O.C |Bolgheri Superiore Cantina Antinori 
 

à 2017 75cl    € 250 
à 2016 75cl    € 235 
à 2015 75cl    € 220 

 
Brunello di Montalcino Poggio all’ Oro |Castello Banfi 
 

à 2013 75cl    € 240 
 
Barbaresco|Gaja 
 

à 2016 75cl    € 595    
à 2014 75cl    € 550    
à 2013 75cl    € 520    
à 2013 150cl MAGNUM  € 760 

 
Barolo Sperss | Gaja 
 

à 2014 75cl    € 395    
à 2013 75cl    € 420    

 
Sassicaia Bolgheri | Tenuta San Guido    
 

à 2016 75cl    € 875 
à 2016 150cl MAGNUM  € 1425 
à 2014 75cl     € 520 
à 2014 150cl MAGNUM  € 1350 
à 2013 75cl    € 875 

 
Superiore Bolgheri | Ornellaia  
 

à 2012 150cl MAGNUM  € 575 
à 2005 300cl MAGNUM  € 1650 

 
Solaia I.G.T.  | Cantine Marchesi Antinori 
 

à 2016 75cl    € 775  
à 2015 75cl    € 775 
à 2013 75cl    € 625 
à 2008 75cl    € 520 
à 2007 75cl    € 525 
à 2006 150cl MAGNUM  € 1975 

 



 

 

 

 

ROSATI 
 
 
 
            
Sangiovese Rosato Rubicone igt | Filarino            € 5,5     € 23 
 Poderi dal Nespoli 
Emilia Romagna, hier ligt de oorsprong van de parmaham, de 
Parmezaanse kaas en de aceto balsamico di modena maar ook mooie 
wijnen gooien hoge ogen. De 'Filarino' is een rosé gemaakt van 
sangiovese. 'Filarino' een lokale dialect en betekent zoiets als 
'bewonderaar'. Aroma's van granaatappel, frambozen en citrus stuiven 
het glas uit. 
 
 
Valtenèsi Rosé doc | RosaMara    € 36,5 
 Costaripa       Magnum 1,5 lt.  € 75 
Bijzondere rosé, gemaakt van een blend van  
maar liefst vier, deels lokale druiven: gropello, marzemino,  
sangiovese en barbera. Geur van bloemen, aardbeien,  
frambozen, granaatappel, beetje vanille en rokerig.  
Een tomeloze inzet in de mond van fijnzinnig rood fruit, een discrete 
houtinbreng, een plezierige kruideninbreng en een elegante finale. 
 
  
Scalabrone         € 50   
 Antinori 
Een loepzuivere en knisperfrisse geur van aardbeien,  
framboos en zwarte kersen. Vruchtenaroma's komen  
ook terug in de smaak en de langdurige ronde afdronk. 
 
 

DOLCE 
 

 
 
Moscato d'Asti | Casarito    € 7     € 36,5 
 Acquesi 
Er zijn vele soorten Muscaatdruiven, maar in Italië vinden we de Muscat 
blanc à petits grains onder de naam Moscato Bianco. Deze druif levert 
wijnen op met een heel uitgesproken aroma en heeft in het geval van de 
Asti een fijne, subtiele licht zoete smaak. De wijn heeft een zachte 
mousse, is verfrissend van verse druiven. Mooie muskaatwijn! 
 
 



 
 
 
 
 

    Spumanti ¬ Champagne 
 

 
                     

Prosecco Asolo Brut Paprian Presa n.3  € 8     € 38,5  
 Sacchetto 
De druiven voor deze Presa No.3 van het Tenuta Prapian 
komen van Colli Asolani. Typische proseccogeuren van 
perzik, appel, meloen en bloemen. Een aromatisch glas  
met veel fruit, zachte impressie die in balans wordt 
gehouden door de levendige mousse en fijne zuren.  
 
              
Prosecco Spumante Rosé Brut | Fili    € 50 
 Sacchetto 
Sinds eind 2020 is het toegestaan om een rosé prosecco te maken. Om de 
roze kleur te krijgen wordt er 10% pinot nero gebruikt in de blend met 
glera (prosecco druif). Een fruitige bubbel met aroma's van rood fruit, 
rozen en acacia. Fijne tinteling in de mond met aromatische met tonen 
van rode bessen. 
 
 
Franciacorta Brut | Alma Grande Cuvée   € 60                                                        
 Azienda Agricola Bellavista 
Schitterende mousserende wijn, Champagne heeft slapeloze 
nachten door deze ‘Cuvée Brut’. De druiven chardonnay,  
pinot nero en pinot bianco krijgen een rijping op fles van 
dertig maanden. Schitterende mousserende wijn. Zuiver, grapefruit 
en wit fruit met een mooie getoaste impressie van noten en honing. 
 
 
Champagne Brut Réserve               € 15      € 75     

Taittinger 
Lichtgoud gekleurd met een fijne en aanhoudende 
mousse. De delicate geur is fris en complex met tonen 
van perzik en honing. 
 
 
Champagne Brut Rosé      € 125    
 Taittinger 
Een loepzuivere en knisperfrisse geur van aardbeien,  
framboos en zwarte kersen. Vruchtenaroma's komen  
ook terug in de smaak en de langdurige ronde afdronk. 
 


