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Prosecco Fizzy
Een heldere, lichte strogele Prosecco met in de neus de geur van appel en acaciagelijkende
fruittonen. In de smaak zeer jong, fris en levendig. Een fantastisch aperitief of geweldig bij een
voorgerecht.
Glas € 4,50 Fles € 22,75

Monte del Grano - Falerio Classico DOC
De neus van deze wijn doet denken aan rijpe appels, tropische vruchten en citrusvruchten. Er
is een goede aciditeit aanwezig. Hij combineert mooi met aperitiefhapjes, voorgerechten,
zachte kazen en lichte pasta.
Glas € 3,75 Fles € 20,00

Colle Monteverde – Falerio Pecorino DOC
De Pecorino (schapen) wisten al veel langer dat deze druiven lekker waren, de druivensoort is
naar hun vernoemd omdat ze regelmatig de druiven op aten. De Italianen maken er heerlijke
wijnen van en dit is toch wel een hele mooie daarvan. Mooi vol en dik in structuur, tropisch
maar niet overdreven, groene banaan en zacht wat bitters die de wijn net dat extra beetje
finesse geeft.
Glas € 4,25 Fles € 22,50

Vincenzo Bossotti – Camilin Terre Alfieri Arneis DOC
Dit is een echte Arneis met een zeer fruitige neus en mineralen. Verrassend fris en kruidig qua
smaak. U geniet van milde zuren en een mooie droge afdronk. Het is een gemis als u deze wijn
nog niet heeft gedronken. Een perfecte wijn om mee te beginnen en ook als basis om daarna
onze andere wijnen te gaan proeven.
Glas € 5,25 Fles € 27,50

Accornero - Fonsina Monferrato Bianco
Een heerlijke Monferrato Bianco die wordt gemaakt door de familie Accornero van Piemonte.
Men gebruikt Chardonnay en Sauvignon Blanc (50/50 verhouding) druiven van oude
wijnstokken. De wijn wordt gekenmerkt door een opmerkelijke structuur, droog maar zacht
en delicaat in de mond en heeft een goudgele kleur. Het bijzondere boeket van bloemen en
perzik maken het een ideale metgezel voor kazen en lichte pasta’s.
Glas € 6,00 Fles € 30,00

La Montagnetta di Domenico Cappello – Il Ciarét DOC
Een bijzondere rosé wijn van Domenico Cappello. Zijn wijngaarden liggen rondom Roatto,
vlakbij Asti. De wijn wordt gemaakt op basis van een oude traditie en zonder technische
hulpmiddelen of toevoegingen. De druiven worden niet bespoten en daarom gebruikt
Domenico de volledige druif, dus met schil en takjes. Dat geeft deze “rosato” een mooie zacht
rosé kleur. Deze wijn heeft een uniek karakter met een indrukwekkende frisse smaak en een
bouquet vol aroma’s.
Glas € 4,50 Fles € 22,75

Rio – Rosso Piceno DOC
Subtiele aroma’s van rood fruit, zwarte bessen en een kruidig “pepertje”. De smaak is rijk,
harmonieus en fruitig met een aangename afdronk. Mond vullende wijn met een romige
afdronk en een robuust karakter. Zeer op zijn plaats bij onze gerechten.
Glas € 3,75 Fles € 20,00

Contrada Vallone – Rosso Piceno DOC
In deze wijn kun je bessenconfituur, likeur, kaneel en kersen terugvinden. De wijn is goed in
balans en de tannines trekken soepel weg. In de mond is hij fris, elegant en biedt hij een
goede balans tussen de zachte smaak en de droge afdronk. Deze schitterende wijn combineert
heel goed met stevige pasta’s en vlees (wit of rood).
Glas € 4,25 Fles € 22,50

Rivetto – Ercolino Dolcetto d’Alba DOC
Deze Dolcetto d’Alba van Enrico Rivetto is uitzonderlijk te noemen. Rivetto is een kleinschalige
wijnboer die bekend staat vanwege de zijn bijzondere wijnen. De wijnen van Rivetto behoren
tot de favorieten van vele kenners en gerenommeerde wijnvakbladen. De kleur is diep rood,
smaak is vol, krachtig en met een lange afdronk, de tanines zijn aanwezig en indrukwekkend
met een aroma van rijpe kersen, amandel en gedroogde bessen.
Glas € 5,50 Fles € 27,50
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Vincenzo Bossotti – Vialunga Langhe Nebbiolo DOCG
Deze fantastische Langhe Nebbiolo is voor de echte liefhebbers. Het is een goddelijke wijn met
een neus vol indrukwekkende aroma's en smaakbelevingen met prachtige harde tannines die
de volle ronde afdronk perfect maken. Een topper in zijn klasse, gemaakt van de Nebbiolo
druif. De wijn wordt gemaakt door de familie Bossotti uit Piemonte, volgens eeuwenoude
tradities.
Glas € 6,00 Fles € 30,00

Vincenzo Bossotti – San Rumé Barbera d’Asti Superiore DOCG
Voor deze wijn worden alleen de beste druiven geselecteerd en worden enkele weken later
geoogst dan gebruikelijk is. Dit is een prachtige dieprode en (smaak)volle wijn met lichte
tannine die zeker niet overheerst. Ontdek en geniet van de aroma’s van bloemen en fruit. De
rijping van minimaal 18 maanden op vaten en fles zorgt er voor dat smaak en karakter zich
perfect kunnen ontwikkelen. Een echte aanrader!
Glas € 6,00 Fles € 30,00

Accornero – Brigantino Malvasia di Casorzo
De Brigantino presenteert de unieke kwaliteiten van de Malvasia di Casorzo, een van de vele
druiven die afkomstig zijn uit dit deel van Piemonte. Een exotische, verleidelijke boeket
van kruiden en pruimen geeft deze wijn een complexiteit van donkerrode vruchten, terwijl de
onderliggende tonen van noten en mineralen deze wijn zijn lengte, levendigheid en focus
geven. Dit is een prachtige, mousserend rode dessertwijn om heerlijk van te genieten.
Per glas € 5,00
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