
 

 

 

 
 WIJNKAART  
 

Vini della casa 
Huiswijnen 

 Glas Fles 

    
Bianco Pozzi Grillo Sicilië 
Heerlijk frisse en vol-sappige droge wijn.  
Druivensoort: 100% Grillo  

 € 4,50 € 22,50 

    
Rose Pinot Grigio Blusch 
Fris, droog en fruitig van smaak, met een subtiele kruidigheid.  
Druivensoort: 100% Pinot grigio  

 € 4,50 € 22,50 

    
Rosso Draguanera Nero d’Avola Sicilië 
Heerlijk zacht door de combinatie van fruit en vanille, zoete 
kersen en pruimen.  
Druivensoort: 100% Nero d’avola  

 € 4,50 € 22,50 

    
    
    
Spumanti 
Mousserende wijnen 

   

    
Prosecco Millesimato Bosco del Merlo 
Vol droog van smaak met een fris tintelende belletjes. U 
proeft rijpe gele appels, citrus en een vleugje peer en ananas.  
Druivensoort: 100% Glera  

 € 6,50 € 34,50 

    
Franciacorta Brut Bellavista Elma 
Droog, fris en zacht met een lengte van complexiteit. Mild in 
de afdronk.  
Druivensoort: Chardonnay, Pinot nero, Pinot bianco  

  € 59,50 

    
  



 

 

    
    
    
Vini Bianchi 
Witte wijnen 

 Glas   Fles 

    
Sauvignon Blanc Conti di Reforti 
Stuivende geur met asperges, kruisbessen en rijpe appel. Smaakt 
krachtig, droog en fris.  
Druivensoort: 100% Savignon blanc  

 € 4,95 € 24,50 

    
Sacchetto L’Elfo Pinot Grigio 
Krachtig en sappig, met een geur van peer en perzik en een vleugje 
honing. Smaakt mooi droog.  
Druivensoort: 100% Pinot grigio  

 € 5,50 € 28,50 

    
Fiano Paololeo 
Heerlijk fris droog en zacht van smaak. Sappige, frisse peren, perzik 
en een hint passievrucht, mandarijn en sinaasappel.  
Druivensoort: 100% Fiano  

 € 5,50 € 29,50 

    
Chardonnay Paladin 
Droog, vol en fris van smaak. Rijpe appel, perzik en een romige 
smaak toets in de afdronk.  
Druivensoort: 100% Chardonnay  

 € 5,50 € 30,00 

    
Nespoli Da Maggio Chardonnay 
Smaakt vol en harmonieus, met een mooie balans tussen het rijpe 
fruit en de romigheid van het houtgebruik. Levendige afdronk.  
Druivensoort: 100% Chardonnay  

  € 33,50 

    
Vermentino Brino 
Super sappig, fris droog, fruitig en Mediterraans van smaak, met 
aroma’s van nectarine, abrikoos, rijpe appel en een vleugje honing.  
Druivensoort: 100% Vermentino di Gallura  

  € 29,50 

    
Andrian Pinot Bianco Finado 
Heerlijk open en geurig, peer en meloen, groene appel en een hint 
kruidigheid. Mooie droge wijn met fijne zuren en een opwekkend 
bitter.  
Druivensoort: 100% Pinot Bianco 

  € 35,00 

    
Ciro Bianco Librandi 
Zacht en sappig van smaak met bloemengeur, abrikoos en perzik 
en banaan. De wijn heeft een licht opwekkende koolzuur tinteling.  
Druivensoort: 100% Greco  

  € 29,50 

 
 
 
 



 

 

    
 
 
 
 
 
 

   

Pecorino Passofino 
Een slepende en zeer frisse smaak met een lichte balsamico in de afdronk. 
Fruitige aroma’s met citrus, peren en papaja.  
Druivensoort: 100% Percorino 

  € 32,50 

    
San Vincenzo Anselmi 
Zuiver, levendig en mooi vol van smaak, met een geur van meloen, perzik 
en abrikoos.  
Druivensoort: Garganega, Chardonnay, Sauvignon blanc  

  € 33,00 

    
Leone d’Almerita Tasca 
Een zachte aangename geur van voorjaarsbloemen, een vleugje honing en 
boenwas. Deze wijn is mild en zacht, toegankelijk en mooi vol, met een 
hint van kruidigheid.  
Druivensoort: Catarrato, Pinot bianco en Sauvignon  

  € 39,50 

    
Traminer Aromatico 
Een droge wijn met een aromatische smaak van citrus, rozenblad, lychee 
en perzik. Een lange verkwikkende afdronk met frisse tonen.  
Druivensoort: 100% Traminer aromatico 

  € 32,50 

    
Sauvignon Bosco Del Merlo 
Fris en vol droog van smaak. U proeft volle tonen van kruisbes, 
vlierbloesem, peer en grapefruit.  
Druivensoort: 100% Sauvignon blanc  

  € 32,50 

    
Gavi del comune di Gavi 
Een fraaie droge smaak, vol uitgebalanceerd en elegant, met frisse zuren 
in de afdronk. Intense boeket van bloemen, vanille en citrus.  
Druivensoort: 100% Cortese 

  € 43,50 

    
    
Vini Rose 
Rosé wijn  

   

    
Regaleali le rose  
Een heerlijk fruitige rosé, met een geursensatie van kersen, banaan en 
frambozen. Een stevige smaak met veel frisheid in balans gebracht met 
een klein bittertje.  
Druivensoort: 100% Nerello mascalese  

  € 30,50 

  



 

 

 
 
 

Vini rossi 
Rode wijnen 

 Glas Fles 

    
    
Montepulciano Barba 
Vol fruitig, super sappig van smaak. Smaakt naar rijp donker fruit 
(blauwe-, zwarte bessen en kersen). Zachte afdronk.  
Druivensoort: 100% Montepulciano  

 € 5,50 € 29,50 

    
Tannu 
Super toegankelijke wijn die vol kruidig, stoer, zacht en rond van 
smaak is.  
Druivensoort: Nero d’avola en Merlot  

 € 5,50 € 29,50 

    
Col di Sasso Banfi 
Soepel en sappig, met een zwoele geur van fruit. Mooi zoet en 
breed, cassis en vanille, kersen en bosbessen.  
Druivensoort: Cabernet sauvignon, sangiovese  

 € 5,50 € 29,50 

    
Trifula Appassimento Rosso Piemonte 
Een lichte zoete wijn met een fijn fruitig karakter.  
Druivensoort: Barbera, Dolcettto, Pinot nero, Nebbiolo 

 € 5,50 € 29,50 

    
Syrah Paladin 
Vol, rond en stoer van smaak. Smaakt naar rijp donker fruit met 
een subtiele zoetje in de afdronk. 
Druivensoort: 100% Syrah  

  € 29,50 

    
Chianti Barone Ricasoli 
Een elegante smaak, die wordt gekenmerkt door levendigheid en 
frisheid, met kersen en aangename zuren, in afdronk een lichte 
stevigheid van tannines.  
Druivensoort: Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon  

  € 32,50 

  



 

 

   
Lamurri Tasca 
Een heerlijke smaak, rijk met kersen, bessen, zoete pruimen, room, zachte 
tannines. Heel verleidelijk en breed, teer, leer, drop en kaneel.  
Druivensoort: 100% Nero d’avola  

 € 45,50 

   
Barbera d’Alba Filippino 
Smaak concentratie, finesse, frisheid, kracht en aards. U proeft rijp donker fruit 
en een hintje kruidigheid.  
Druivensoort: 100% Barbera  

 € 37,50 

   
Ammasso 
Een aroma van intens fruitige geuren van gedroogde pruimen, vosdruiven, 
gekonfijt fruit en geroosterde noten. Een vleugje van marsepein en amandel.  
Druivensoort: Nero d’avola en Nerello mascalese 

 € 47,50 

 
Valpolicella Ripasso Tedeschi 
Een vol en zachte smaak van veel geurend rijp fruit, zoals kersen, krenten en 
framboos met een mooie kruidige toets.  
Druivensoort: Corvina, Corvinone, Rondinella  

 € 44,50 

   
Amarantia Montepulciano 
Een intens rijpe smaak van fruit, fluweelzachte tannines en subtiele verfrissende 
zuren.  
Druivensoort: 100% Montepulciano  

 € 48,50 

   
Primitivo di Manduria Paololeo 
Een zeer krachtige smaak explosie. Deze wijn is krachtig en complex door 
houtrijping.  
Druivensoort: 100% Primitivo  

 € 49,50 

   
Le Volte dell’Ornellaia 
Een lekkere sappige wijn met een smaak van aardbeien en pruimen, met een 
pittige zuurgraad en een bittertje. Je proeft kersen, pure chocolade, espresso, 
zoethout en vanille.  
Druivensoort: Merlot, Sangiovese, Cabernet sauvignon  

 € 48,50 

   
Vino Nobile di Montepulciano Poliziano 
Een stevige aanzet met zwart fruit, vanille en pruimen. Smaakt complex en breed, 
met een stevige aanzet in de mond, met veel concentratie en rijpe tannines.  
Druivensoort: 100% Sangiovese 

 € 62,50 

  



 

 

 
 

   
Amarone della Valpolicella Recchia 
Een amarone die vol, soepel en warm van smaak is. Lekker vol donker rijp fruit, 
met tonen van chocolade, specerijen, rozijn, aarde en subtiel vanille door de 
rijping op eikenhouten vaten.  
Druivensoort: Corvina veronese, Corvinone en Rondinella  

 € 77,50 

   
Brunello di Montalcino Banfi 
Geweldige geur, prachtig gelikt en mooi hout. Zuidelijk en internationaal. Kersen 
en vanille met een heerlijke volle smaak. Een krachtige inzet en zachte tannines, 
fruit en kruiden. Smaakt romig met een robuust karakter, diep en complex, rijk 
en weelderig verzacht door een elegante en lang aanhoudende smaakt.  
Druivensoort: 100% Sangiovese  

 € 105,00 

   
Le Serre Nuove dell’Ornellaia 
Intense aroma’s van rijp zwart fruit, cassis, bramen, ceder en een hint van 
vanille. Een heerlijke aanzet, veel concentratie, elegantie en lengte.  
Druivensoort: Cabernet sauvignon, Merlot en Cabernet franc  

 € 120,00 

   
 

 
Vini da dessert 
Dessert wijn 

Glas 

  
Moscato d’Asti 
Mooi subtiele smaak, licht zoet, zachte belletjes, verse druiven en een behoorlijk 
krachtige muskaatwijn.  
Druivensoort: Moscato 

€ 6,50 

  
Moscato Rosa Tiefenbrunner 
Verleidelijk zoet en zwoel, met een rijpe geur van aardbeienconfiture, blauwe druiven 
en cassis.  
Druivensoort: Moscato nero 

€ 7,50 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Vini da dessert 
Dessert wijn 

 

 
 

 

Chinato Mancino 
Krachtige medicinale geur van kinine die je ook herkent in tonic of bitter lemon. Zoet 
met een verfrissende zuurgraad. Zeer lange afdronk.  
Druivensoort: Barbera druif  

€ 8,50 

  
Vermouth Mancino 
Bloemige en kruidige neus met vlierbloesem, engelwortel, kamille, gentiaan en munt. 
In de smaak zoete sinaasappel, gember, roze grapefruit, kardemom en zoethout. De 
afdronk is vol en rijk.  
Druivensoort: Trebianno druif.  

€ 8,50 

 
 
 

 

Grappe  
  
Grappa di Merlot Poli 
Verleidelijk rijk boeket met een zwoele smaak van besachtige aroma’s.  
Druivensoort: Merlot  

€ 9,50 

  
Grappa Amorosa di Settembre Vespaiolo Poli 
Een zachte en delicate grappa met een kruidigheid die door de distillatie wordt 
geaccentueerd.  
Druivensoort: Vespaiolo  

€ 9,50 

  
Grappa Sarpa Oro Poli 
Perfecte zachte smaak met wat zoet en vanille van de barriques. Krachtig met een 
superlengte.  
Druivensoort: Merlot en Cabernet sauvignon  

 € 10,50 

  
Grappa Cleopatra Poli 
Zacht en elegant met een geur van weidebloemen, citrus, honing en gebak.  
Druivensoort: Moscato  

€ 11,50 

 


