
CARTA DEI VINI 
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

Mona Passerina IGT Marche Mona Passerina - is een frisse wijn van 100% Passerina druiven, een oude inheemse wijnstok van 
de Marche. Medium-bodied wijn, fruitige aromatische tonen en in de smaak levendig en intrigerend perfecte begeleider bij onze 
voorgerechten of visgerechten. 
Glas € 4,00 - Fles € 20,00Glas € 4,00 - Fles € 20,00

Telusiano IGT Bianco Marche Telusiano - is gemaakt uit een selectie van inheemse druiven (Tebbiano 40%, Pecorino 30%, 
Verdicchio 30%). Je zult versteld staan van de bijzondere finesse en rijkdom aan typische fruitige tonen van het gebied Marche. 
Glas € 4,75 - Fles € 25,00

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. Een perfecte wijn om mee te beginnen en ook 
om daarna onze andere wijnen te gaan proeven. 
Glas € 6,00 - Fles € 30,00Glas € 6,00 - Fles € 30,00

La Montagnetta di Domenico Cappello Il Ciarét DOC - Een bijzondere rosé wijn van Domenico Cappello. 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. onze gerechten. 
Glas € 4,00 - Fles € 20,00

Feudo Italia Montepulciano d’Abruzzo - Deze mooie volle rode wijn is gemaakt van 100% Montepulciano druiven. De kleur is diep 
robijnrood. De geur en smaak is intens, vol en kruidig met aanwezig rood fruit. Deze wijnen kenmerken zich door hun ronde en 
soepele karakter gecombineerd met een licht kruidige toon. 
Glas € 4,75 - Fles € 25,00

Vincenzo Bossotti San Rumé Barbera d’Asti Superiore DOC - 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 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 € 6,25 - Fles € 32,50
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