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CARTA DEI VINI  

STUDIO PASTA 
 

Vino Bianco 

 

Prosecco Fizzy                                                                                                       
Een heldere, lichte strogele Prosecco met in de neus de geur van appel en acaciagelijkende 

frtuittonen. 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 € 4,00 - Fles € 20,00 

 

CorteNova – Soave                        

Moderne witte wijn van Garganega druiven. Soave betekent letterlijk ‘liefelijk’ wat een 

perfecte omschrijving is voor deze zachte en aangename wijn. De smaak is kruidig, vol en rijp. 

De wijn is levendig en volledig in balans met de geur. Heerlijk bij onze diversiteit van 

pastagerechten.                                                                                                                                          

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. 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 € 6,00 - Fles € 30,00 

  

 

Vino Rosato 

 

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 
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CARTA DEI VINI 

STUDIO PASTA 
 

Vino Rosso 

 

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 € 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 

 

Vicenzo Bossotti – Cisterna d’Asti Superiore DOC Terre di Chiesa                                                                                  
Een heerlijk volle robijnrode wijn van de Croatina druif. Hij heeft een aroma met tonen van 

rode bessen, een intens volle smaak met een plezierige enigszins droge afdronk. 

Mondvullende wijn met een romige afdronk. Kruidige aroma’s en een robuust karakter. Zeer 

op zijn plaats bij onze verschillende pasta’s!                                                                                                                                                                                     

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 € 6,25 - Fles € 32,50 

 

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 € 6,50 - Fles € 35,00 
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Gijsbrecht van Amstelstraat 157 - Hilversum - 035-7370665 - info@studiopasta.nl  

www.studiopasta.nl  

check in & like us at                                
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