VINO DELLA CASA
Huiswijn
Als rode huiswijn kozen wij voor U een:
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
De zachtste en aantrekkelijkste wijn van Midden-Italië. Het is een D.O.C.-wijn, dat
wil zeggen: Denominazione di Origine Controlata, een gecontroleerde
herkomstbenaming.
Als witte huiswijn hebben wij voor U een:
TREBBIANO D’ABRUZZO
Een frisse wijn met een fruitige smaak.
Eveneens per glas of karaf te verkrijgen is de LAMBRUSCO. Dit is een zoete,
mousserende wijn uit de streek Emilia Romagna. Deze rode of witte wijn wordt koud
geserveerd.
Per glas
Per kwart karaf
Per halve karaf
Per driekwart karaf
Per liter fles

€ 3,10
€ 5,50
€ 9,50
€ 12,50
€ 15,50

VINI BIANCI
Witte wijnen

ROERO ARNEIS- 13%
Piemonte
Een mooie, complexe wijn. Heel fruitig en ideaal bij visgerechten.

€ 23,00

CHARDONNAY-13%
Bologna
Een mooie volle licht vettige wijn.

€ 22,50

PROSECCO - 11%
Veneto

Een wijn van de Prosecco-druif. Lekker mousserend en fris, ook geschikt als aperitief.

per glas:
FERRARI
Trento
Prachtige spumante voor een echt feestje.

€ 20,50
€ 4,50

€ 43,50

VINI BIANCI
Witte wijnen

PECORINO – 11%
Abbruzzo

Een witte wijn met een uitgesproken en karakteriserende geur en een volle, harmonieuze smaak.

€ 24,50

GRECO DI TUFO – 12,5%
Lazio

Deze wijn heeft een verfijnde smaak die wordt gekenmerkt door een rijk, rond en vol aroma met
een geur van oranjebloesem, citrusfruit en een vleugje amandel. De kleur is strogeel en deze wijn is
voor 100% vervaardigd uit de Greco-druif van de streek Avellini-Lazio..

€ 29,00

VERMENTINO DI SARDEGNA - 13%
Sardinië
Een aangename, bloemige wijn. Heel fruitig.

€ 21,00

VINI ROSSI
Rode wijnen

BARBERA D’ALBA – 14%
Piemonte
Prachtige wijn, zuiver van smaak.

€ 23,00

BAROLO – 14%
Piemonte

Een stevige rode wijn met een goede structuur. Deze heeft de smaak van kersen en een mooie lange
afdronk.

€ 72,00

AMARONE DELLA VALPOLICALLA – 14,5%
Veneto
Een krachtige, stevige wijn.

€ 49,00

VALPOLICELLA – 12%
Veneto

Deze diep robijnrode wijn komt uit de heuvels van Valpolicella en wordt samengesteld uit drie
verschillende druivenrassen: 60% Corvina, 20% Rondinella en 20% Molinara. De smaak is puur,
vol en droog.

€ 20,00
per glas € 4,10

VINI ROSSI
Rode wijnen

BARDOLINO CLASSICO – 12%
Veneto

Een heerlijke wijn met de aroma’s van peer en amandelen.

€ 18,50

BRUNELLO DI MONTALCINO – 14%
Toscana

Deze rode wijn is één van de meest geprezen wijnen van Italië. Deze is gemaakt van de Brunellodruif en afkomstig uit Montalcino, ten zuiden van Siena. Een krachtig gestructureerde wijn, stoer
en warm.

€ 59,00

CHIANTI – 12,5%
Toscana

Een heerlijke Chianti, gemaakt van de San Giovese-druif.

€ 22,00
per glas € 4,50

ROSSO DI MONTALCINO – 13%
Toscana

Een mooie, krachtige wijn, gemaakt van de Brunello-druif.

€ 37,00

VINI ROSSI
Rode wijnen

MONICA DI SARDEGNA – 13%
Sardinië

Een volle, zachte wijn. Goed te combineren met rood vlees en pasta met tomatensaus.

€ 22,00

SPEZIERI – 14,5%
Toscana

Deze prachtige, rode wijn is vol van smaak met geuren van rijpe,wilde bessen.
De druivensoorten zijn de Sangiovese, Ciliegioli, Merlot en de Cabernet.

€ 35,00

NERO D’AVOLA – 13%
Sicilië

Uit Sicilië komt deze diep robijnrode wijn met een rijk aroma.

€ 18,50

PRIMITIVO – 13%
Puglia

Diep robijnrood met paarse reflecties,met aroma’s van pruimen en kersen

€ 28,00

