
 

 

Huiswijn 

Wit 
 
Saporito bianco chardonnay 

Veneto 

Heeft een heldere lichtgele kleur en een bouquet met hints van appel, limoen 
en mineralen. Zijn smaak is fris en fruitig, door nuances van appel en 
citrusvruchten. Tevens tonen van perzik en honing. 
 
Heerlijk bij visgerechten. 

 

€ 4,75 per glas 
€ 22,50 per fles 

 

Pinot Grigio "I Gadi" Veneto  

Heeft een strogele kleur met koperen nuances, die deze wijn interessant en 
uitzonderlijk maken. Een licht bouquet van appels, citroen en perzik, met 
daarnaast tonen van honing en mineralen. 
 
Komt het best tot zijn recht bij visgerechten, gegrilde groenten, kreeft met 
rijke sauzen, wildgerechten of gerijpte schapenkazen. 

 

€ 4,75 per glas 
€ 22,50 per fles 

 

Rood 
Saporito rosso merlot raboso Veneto 

Deze mooie rode wijn heeft een fruitige smaak en geur door aroma's van rode 
vruchten zoals bosbessen, kersen en bramen. 
 
Heerlijk bij (gegrild) vlees, wild en pastagerechten. 

 

€ 4,75 per glas 
€ 22,50 per fles 

 

Montepulciano d'Abruzzo ' 
Intens robijnrood, met paarse nuances Bouquet,Geuren van 
pruimen, rode appel en viooltjes. Toont een goede structuur en 
een opmerkelijke body.  

Het is een dagelijkse wijn die zich leent voor vele gerechten, van 
soepen tot pasta's met peulvruchten, rood en wit vlees, kazen 

Abruzzo 
 
 
 
 
 

€ 4,75 per glas 
€ 22,50 per fles 

  

 
Rosé 

Cerasuolo rosato Abruzzo 

De kleur is licht kersenrood en de geur is persistent en fruitig met tonen van 
bessen. Heeft een ronde, droge en aangename smaak. 
 
Deze veelzijdige wijn leent zich voor vele combinaties, waaronder soepen, 
pasta, gebakken en gegrilde vis en pizza's. 

 

€ 4,75 per glas 
€ 22,50 per fles 

 

  



 

 

 

Mousserend 
 

Lambrusco Emilia bianco Emilia Romagna 

Heeft een delicate en kristalheldere strogele kleur en een fijn bouquet van 
kruiden, citrusvruchten en witte bloemen. Zijn smaak is voorzien van een 
goede structuur, bestaande uit een subtiele alcoholnuance, een 
glycerolachtige zachtheid, een frisse zuurheid en een evidente mineraliteit. 
Ook in de afdronk keren de plantaardige sensaties terug, die de sleutel 
vormen tot zijn goede persistentie. 
 
Heerlijk bij voorgerechten op basis van vis: gebakken mosselen en kokkels, 
zeevruchtensalade, rauwe vis, oesters en risotto met groenten. 

 

€ 4,25- per glas 
€ 21,50 per fles 

 

Lambrusco Emilia rosso Emilia Romagna 

Zijn kenmerkende paarsachtige kleur wordt vergezeld door een royaal 
schuim. Zijn bosachtige geur doet denken aan bramen, frambozen en de 
warmte van een wijnkelder. De smaak van een goede structuur en balans, 
laat een positieve herinnering aan fruitige en zure sensaties achter, verrijkt 
door het bijna onmerkbare suikerresidu. 
 
Heerlijk bij pasteitjes, kazen en pastagerechten. 

 

€ 4,25 per glas 
€ 21,50 per fles 

 

Prosecco Frizzante "Mia" Veneto 

Heeft een schitterende hooigele geur, een elegant en fruitig bouquet. 
Evenwichtig door zijn zachtheid en juiste smaak. 
 
Is veelzijdig en kan bij alle soorten gerechten gedronken worden. 

 

€ 5,75 per glas 
€ 27,50 per fles 

 

Prosecco Extra Dry millesimato Veneto 

Deze extra droge Prosecco heeft een mousserende  en harmonieuze smaak, 
de geur is aangenaam fris en zuiver. 
 
Uitstekend als aperitief, bij de maaltijd, bij nagerechten en als toast bij een 
feestelijke gelegenheid. 

 

 
€ 37,50 per fles 

 

 

Moscato d'Asti Piemonte 

Heeft een briljante strogele kleur met gouden reflecties en is fijn, levendig en 
persistent mousserend. Een intens aromatisch bouquet, dat doet denken aan 
de typische geur van druiven; een fruitig en delicaat aroma. Noten van perzik 
en rijpe abrikoos. Een zoete smaak met een zeer harmonieuze balans tussen 
zuurgraad en suiker. 
 
Dit is de dessertwijn bij uitstek, zeer veelzijdig, ook heerlijk in combinatie met 
vers fruit en gebak. 

 

€ 5,5 per glas 
€ 34,50 per fles 



 

 

 

 

 

Witte wijn 
 
Vermentino           € 29,50 per fles 
Sardegna           
 
Deze wijn heeft een intense strogele kleur met groene nuances,  
een intens aroma dat geurig en bloemig is. Zijn smaak is warm, zacht, droog en full-bodied. 
Gaat goed samen met gerechten op basis van vis, zeevruchten en schelpdieren. 

 

Verdicchio classico          € 29,50 per fles 
Marche 
 
Deze wijn heeft een heldere, strogele kleur met groenachtige nuances. Heeft een delicate  
maar persistente geur, aangenaam fruitig, met lichte hints van groene appel, honing en specerijen.  
Zijn smaak is aangenaam, evenwichtig, persistent en krachtig met een typisch lichte en bittere afdronk. 
 
Is een fantastisch metgezel voor rijke, geurende gerechten zoals groentesoepen of pasta met kikkererwten. 
 

Pecorino           € 32,50 per fles 
Abruzzo 
 
Heeft een intense strogele kleur en een aangename citrusgeur met nuances van gist.  
Zijn smaak is fruitig en evenwichtig met een goede zuurgraad, die het gehemelte reinigt. 
 
Uitstekende begeleider van visgerechten, schelpdieren, maar ook van vleeswaren en gerijpte kazen. 
 
 

Pinot Grigio           € 37,50 per fles 
Friuli 
 
Geraffineerd bouquet met noten van exotisch fruit en geroosterde amandelen. Een intense  
en volle smaak, die zich onderscheidt door zijn aangename en elegante karakter. 
 
Gaat bijzonder goed samen met voorgerechten op basis van vis,  
droge pasta gerechten, groente crèmes, gestoomde vis of koud witvlees. 
 
 

Sauvignon           € 37,50 per fles 

Friuli 
 
Elegante, frisse en volle wijn met tonen van salie, tomatenblad en munt in combinatie met  
fruitige aroma’s van pompelmoes en exotisch fruit. 
 
In het bijzonder een aangewezen wijn bij schelpdieren, gerechten op basis van vis met  
sauzen en cremes, wit vleesgerechten. Gaat ook heerlijk samen met geitenkazen  
en op ei gebaseerde gerechten. 
  



 

 

Soave            € 37,50 per fles 

Venetto 

 
Strogele kleur met gouden nuances, met de fruitige geur van "Stark" appels, kweepeer, verse  
amandelen, salie en nuances van acacia en elegante geroosterde vanille. In de mond onthult  
hij een heerlijke frisheid en een langdurige structuur. De afdronk bevat de geuren van bloemen  
en vruchten en de aangename smaak van bittere amandel. 
 
Uitstekend als aperitief, gaat goed samen met voorgerechten, wit vlees en vis. 
 

Greco di Tufo           € 39,50 per fles 

Campania 
 

Genereus bouquet van frisse en intense geuren. Hamonieuze en plantaardige noten door zijn  

grote complexiteit. Stelt  zeker niet teleur in de mond en biedt een rijkdom aan smaken en  

aroma’s met frisse, zachte en evenwichtige sensaties. 

 

Heerlijk als aperitief of bij gegrilde vis. 

 

Corvo            € 39,50 per fles 

Sicilië 
 

Strogeel met groene reflecties, Fris en fruitig met tonen van citrus, tropisch fruit, perzik,banaan  

en witte bloeme. Frisheid en persistentie, met een aangename fruitige afdronk.  

 

Uitstekend bij soepen en vis-gerechten of schaaldieren, gegrilde en gebakken witte vis. 
 

 

 

 

 

  



 

 

Rode wijn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosso Piceno Marche 

Deze wijn heeft een robijnrode kleur met granaatrode nuances, een intense, 
vanille-achtige geur en een persistente, warme, robuuste en harmonieuze 
smaak, die deze wijn uniek en tegelijkertijd charismatisch maken. 
 
Heerlijk bij roodvleesgerechten en halfgerijpte kazen. 

 

 
€ 32,50 per fles 

 

Negroamaro Puglia 

Intens robijnrood van kleur, een vol en persistent bouquet met merkbare hints 
van kersen en vanille. Full-bodied en ronde smaak met zachte en 
evenwichtige tannines. 
 
Uitstekend bij geroosterd rood vlees, wild en gerijpte kazen. 

 

 
€ 32,50 per fles 

 

  

Baccolo rosso Venetto 

Intens en complex. Rijpe rode vruchten zoals bessen en pruimen, in 
combinatie met aromatische kruiden en nuances van cacao. De smaak uit 
zich in een warme, zijdeachtige en dichte structuur, en heeft een aangename, 
omringende persistentie. 
 
Heerlijke wijn bij rood vleesgerechten, vleeswaren en gerijpte kazen. 

 

 
€ 29,50  per fles 

Salice Salentino Puglia 

Diep robijnrood van kleur, met lichte granaat nuances. Zijn wijnachtige geur 
heeft noten van rode bessen. Heeft een volle, warme en fluweelzachte smaak 
met een aangenaam bittere afdronk. 
 
Heerlijk bij pastagerechten, geroosterd vlees, lams- of schapenvlees, pittige 
belegen kazen. 

 

 
€ 29,50  per fles 

Cabernet Sauvignon Friuli 

Delicate aroma’s van pruim, maraskijn, viooltjes en zwarte peper, omwikkeld 
met aangename cacaosensaties. Een aangename en geriefelijke smaak, met 
elegante tannine. 
 
Gaat goed samen met gegrild vlees, varkens- en lamsvlees. 

 

 
€ 32,50 per fles 

Lacrima Marche 

Deze wijn heeft een intense robijnrode kleur met paarsachtige nuances. Zijn 
geur is van opmerkelijke rijkdom door zijn organoleptische kenmerken: zeer 
intens, fruitig (aardbei, kers) en bloemig (violet, rozenknoppen). In de mond is 
hij zacht met lichte tannine en subtiele hints van amandel, in perfecte 
harmonie met zijn olfactorische sensaties. 
 
Gaat goed samen met heerlijk gearomatiseerde recepten. 

 

 
€ 32,50 per fles 



 

 

 

Primitivo Puglia 

Intens robijnrood van kleur, met een vol en persistent bouquet, met duidelijk 
aanwezige nuances van pruimen en kers. Heeft een droge, warme en 
evenwichtige smaak. 
 
Heerlijk in combinatie met geroosterd rood vlees, wild en gerijpte kazen. 

 

 
€ 32,50 per fles 

 

 

 

 

 

Cannonau Classico Sardegna 

Toegankelijke droge wijn, een potpourri van verwelkte rozen, kersen, pruimen 
en eucalyptus. 
 
Heerlijk bij gegrild en geroosterd vlees, wild en gerijpte kazen. 

 

 
€ 35,00 per fles 

 

 

 

 

 

Valpolicella Ripasso                                                         Veneto 

Een intense robijnrode kleur, met oranje nuances die zichtbaar worden 
naarmate het verouderingsproces vordert, volle en zeer fruitige geur (kersen, 
vanille, bramen). Elegantie en duurzaamheid in de mond, die ook de 
geurzintuigen prikkelen. 
 
Heerlijk bij rood vlees en wild. 

 
 
 
 

                 
                € 37,50  per fles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pinot nero Friuli 

Zacht, goede balans, rijk en fijn, Intens robijnrood, Delicate en subtiel, fris en 
fruitig rood fruit, met name bessen, maar ook bramen en frambozen 
 
wit vlees. Aangenaam gezelschap voor belegen kazen. 

 
 
 

€ 35,00  per fles 

Chianti Classico Toscana 

Een wijn met een heldere robijrode kleur, gekenmerkt door zijn intense en 
persistente geur met hints van kersen, frambozen en viooltjes. Zijn smaak is 
droog, met een volle body, soepel en evenwichtig. 
 
Heerlijk bij voorgerechten, hoofdgerechten, rood vlees en belegen kazen. 

 

 
€ 35,00 per fles 

Barbera d'Alba Piemonte 

Full-bodied met delicate tannines, Levendig robijnrood, met volle nuances, 
Intens met aroma’s van rijpe rode vruchten, bramen en pruimen. 

Pastagerechten met vlees, champignons of truffelragout. Hoofdgerechten 

van varkensvlees of kalfsvlees in saus. 

 
 
 

€ 37,50  per fles 

Rosso di Montalcino Toscana 

Fris en zacht, met een verrassend lange afdronk, Robijnrood, tonen van 
kersen, bramen en cederhout. 

Pastagerechten met vlees, champignons of truffelragout. Hoofdgerechten 

van varkensvlees of kalfsvlees in saus. 

 
 

 
 

€ 37,50  per fles 



 

 

 

Langhe Nebbiolo Piemonte 

Heeft een briljante robijnrode kleur die vervaagt met de tijd. De geur is 
delicaat, fruitig en doet denken aan frambozen en viooltjes. De smaak is 
droog, die met het verstrijken van de tijd zacht, fluwelig en hardnekkig wordt. 
 
Gaat heel goed samen met rood vlees, wild en gebraadte. Uitstekend met 
gegrild vlees 

 

 
€ 39,50 per fles 

 

 

 

 

 

 

Chianti Classico Riserva "Il Grigio" Toscana 

Een diepe robijnrode kleur.  Heeft een intense, volhardende geur, met een 
karakteristiek vleugje viooltjes en rode bosvruchten. Volle, harmonieuze 
smaak, met sappige tanninen, fris en zuur, maar ook een delicate fruitigheid; 
verrijkt met een aromatische complexiteit, verkregen door een rijping in hout. 
 
Heerlijk bij gegrild en geroosterd vlees en rijpe kazen. 

 

 
€ 45,00 per fles 

 

Amarone della Valpolicella Veneto 

Intense robijnrode kleur met granaatkleurige nuances. Volle, fruitige geur 
met nuances van kersen, amarena, bosvruchten, vanille, rozijnen en exotische 
vruchten. Robuust en zacht in de mond. 
 
Gaat goed samen met rood vlees, alle soorten wild, gerijpte kazen. 

 

 
€ 67,50 per fles 

 

Brunello di Montalcino Toscana 

Een intense robijnrode kleur, een karakteristieke en intense geur van rijpe 
bosvruchten, met een vleugje tabak, leer, rozemarijn en bramenjam, terwijl 
de smaak zijdezacht is, met een fruitige afdronk. 
 
Heerlijk bij gegrild vlees, wild en schapenkaas. 

 

 
€ 67,50 per fles 

  

Tanca Farra Riserva Sardinië 

Rode bloemen, frambozen, rijpe kersen en lavendel zijn de tonen die bij deze 
wijn overheersen, waardoor het drinken van deze wijn als zeer aangenaam en 
plezierig wordt ervaren. 
 
Deze wijn gaat goed samen met alle soorten maaltijden: van amuses tot 
hoofdmaaltijden: pasta, risotto, maar ook vissoep. 

 

 
€ 45,00 per fles 



 

 

SPECIAL KOFFIE 
 
Italian coffee  € 6,75 
Irish coffee    € 6,95 
French coffee  € 6,75 
Spanish coffee  € 6,75 
 

LIKEUR 
 
Limoncello   € 4,25 
Amaretto   € 4,25 
Averna    € 4,25 
Galliano   € 4,25 
Sambuca   € 4,25 
Frangelico   € 4,25 
Ramazzotti   € 4,25 
Drambui   € 4,75 
Grand Marnier  € 4,75 
Tia Maria   € 4,75 
Cointreau   € 4,75 
Baileys   € 4,75 
Pernot   € 4,25 
Dom Benedictine  € 4,25 
Likeur 43   € 4,75 
Kahlua    € 4,75 
 

COGNAC 
 
Rémy Martin  € 6,00  
Martel   € 5,50 
Calvados   € 5,25 
Hennessy   € 5,95 
Courvoisier   € 5,95 
Vecchia Romagna  € 5,75 
 

WHISKY 

Johnny Walker B    € 6,25 
Chivas Regal € 6,25 
Dimple   € 5,95 
Glenfiddich € 5,95 
Jack Daniel’s € 5,95  
Famous Grouse € 5,95 
Four Roses € 5,95 
J&B € 5,95 
Jameson € 5,95 
Johnny Walker R  € 5,95 
Ballantine's € 5,95 

 

 
 
 

GRAPPA 
 
Di Collechiaro   € 5,75 
Di Chardonnay  € 5,75 
Primitivo        € 5,75 
Prosecco barricato  € 6,25  
Moscato barricato  € 6,25 
Di uve bianca  € 6,75 
Lambrusco   € 6,75 
Riserva  € 6,75 
 
 

GIN&TONICS 
 
Hermit  / Thomas Henry  € 12,50 
Hendrick's  / Fever-Tree lemon € 12,50 
Nolet  / Fever-Tree mediterranean  € 12,50 
Bombay / Royal Bliss yuzu                       € 11,00 
Tanqueray / Royal Bliss  € 11,00 
 
 

SPECIAL-MIX 
 
Aperol Spritz  € 6,75 
Kir Royal  € 6,75 
Espresso martini € 9,00 
Negroni  € 9,00 
Mojito  € 9,00 

 
BIER 
 
Peroni klein  € 3,25 
Peroni fles € 3,75 
Peroni groot  € 6,00 
Peroni Chill  € 3,95 
Peroni 0%  € 3,95 
Weizen  € 4,85 
Grimbergen  € 4,85 


