
 

 

Huiswijn 

Wit 
Saporito bianco chardonnay Veneto , Cielo e Terra 
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. 

 

€ 3,95 per glas 
€ 19,95 per fles 

 

Pinot Grigio "I Gadi" Veneto , Bennati 
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. 

 

€ 3,95 per glas 
€ 19,95 per fles 

 

Rood 
Saporito rosso merlot raboso Veneto , Cielo e Terra 

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. 

 

€ 3,95 per glas 
€ 19,95 per fles 

 

Tasari rosso Sicilia , Caruso & Minini 

Een intense rode kleur met paarse weerkaatsing, door elegante kenmerken 
van zwarte bessoorten zoals pruimen en kersen. Heeft een harmonieuze en 
evenwichtige smaak dankzij fluweelzachte tannine. 
 
Gaat goed samen met (gebraden) rood vlees en kazen. 

 

€ 3,95 per glas 
€ 19,95 per fles 

 

 

Rosé 
Cerasuolo rosato Abruzzo , Frentana 
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. 

 

€ 3,95 per glas 
€ 19,95,- per fles 

 

Mousserend 
Lambrusco Emilia bianco Emilia Romagna , Gualtieri 
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. 

 

€ 3,75- per glas 
€ 18,75 per fles 



 

 

 

Lambrusco Emilia rosso Emilia Romagna , Gualtieri 

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. 

 

€ 3,75- per glas 
€ 18,75 per fles 

 

Prosecco Frizzante "Mia" Veneto , Val d'Oca 
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. 

 

€ 4,75 per glas 
€ 24,95 per fles 

 

Prosecco Extra Dry millesimato Veneto , Val d'Oca 
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. 

 

 
€ 29,- per fles 

Moscato d'Asti Piemonte , I Pola 

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. 

 

€ 5,50 per glas 
€ 34,50 per fles 

 

Witte wijn 
 

Vermentino "Ghineo" Sardegna , Monserrato 
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. 

 

 
€ 26,50- per fles 

 

 

Verdicchio classico Marche , Velenosi 
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. 

 

 
     € 27,75- per fles 

 



 

 

 

Cusora bianco chardonnay Sicilia , Caruso & Minini 

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. 

 

 
€ 29,50 per fles 

 

 

BIO Pecorino Terre di Chieti Abruzzo , Frentana 

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. 

 

 
€ 29,50 per fles 

 

Pinot Grigio Friuli , Alturis 
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. 

 

 
€ 32,50 per fles 

 

 

Sauvignon Friuli , Alturis 
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. 

 

 
€ 32,50 per fles 

 

 

Soave Superiore "Castelcerino" Veneto , Cantina di Soave 
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. 

 

 
€ 27,- per fles 

 

 

 

  



 

 

Rode wijn 

 
Monica di Sardegna Classico Sardegna , Monserrato 
Robijnrode kleur met paarse tinten, elegante zachte wijn. 
 
Heerlijk bij soepen, wit vlees en zachte kazen. 

 

 
€ 26,5,- per fles 

 

 

Nero d'avola "Terre di Giumara" Sicilia , Caruso & Minini 
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,- per fles 

 

 

Cannonau Classico Sardegna , Monserrato 

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

 

 
€ 29,50 per fles 

 

 

Salice Salentino Puglia , Vecchia Torre 

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,- per fles 

 

 

Perolla Maremma Toscana , San Felice 
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. 

 

 
€ 32,75 per fles 

 

 

Rosso Piceno Superiore "Brecciarolo" Marche , Velenosi 
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 

 

  



 

 

 

 

Lacrima di Morro d'Alba Marche , Velenosi 
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. 

 

 
€ 31,50 per fles 

 

 

Negroamaro Puglia , Vecchia Torre 
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. 

 

 
€ 29,50- per fles 

 

 

Cabernet Sauvignon Friuli , Alturis 

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 

 

 

Primitivo Puglia , Vecchia Torre 
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. 

 

 
€ 29,50 per fles 

 

 

Chianti Classico Toscana , San Felice 
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,- per fles 

 

  



 

 

Valpolicella Superiore Ripasso "Rocca Sveva" Veneto , Cantina di Soave 
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,- per fles 

 

 

Langhe Nebbiolo Piemonte , Alessandro Rivetto 
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 

 

 
€ 37,50 per fles 

 

 

Chianti Classico Riserva "Il Grigio" Toscana , San Felice 

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. 

 

 
€ 41,50 per fles 

 

 

Barolo Piemonte , Alessandro Rivetto 
Heeft een granaatrode kleur met oranje nuances, zijn etherische geur is 
intens en aangenaam. De smaak is sober maar fluweelzacht, sterk en 
harmonieus. Elegant en zacht met zoete tannine. 
 
Serveren met rood vlees, wild en (harde) kazen. Zeer sterk aanbevolen bij 
gerechten op basis van truffel 

 

 
€ 62,50 per fles 

 

 

Brunello di Montalcino Toscana , San Felice 
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. 

 

 
€ 62,50 per fles 

 

 

Amarone della Valpolicella "Rocca Sveva" Veneto , Cantina di Soave 
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. 

 

 
€ 65,- per fles 

 



 

 

Grappa 

 
Grappa Moscato “Trailaghi” Rossi d’Angera 

Volle en mooie grappa, zijn bouquet verrijkt met talrijke nuances, zoals 
oranjebloesem, lelie, gekonfijte citroen en kersen. Heerlijke kruidige smaak 
door noten van salie en een verleidelijke afdronk van honing met kamille. 

 

 
€ 5,75- 

 

 

Grappa Chardonnay “Trailaghi” Rossi d’Angera 

Een aangenaam zachte en frisse grappa, met nuances van veldbloemen, 
kruiden en citrusvruchten. 

 

 
€ 5,75- 

 

 

Grappa Nebbiolo di Barolo “Trailaghi” Rossi d’Angera 

Een geraffineerde en verleidelijke heldere grappa, met een persistente 
aromatische afdronk, door nuances van dennenbomen, viooltjes en 
Maraschino kersen. 

 

 
€ 5,75- 

 
 

Grappa Moscato barricata “Amandola” Rossi d’Angera 

Intens goudkleurige grappa, fruitig bouquet met aroma's van abrikoos en 
honing. Zacht, warm en overtuigend heeft hij een lichte afdronk van 
geroosterde amandelen als gevolg van zijn rijping in eiken houten vaten. 

 

 
€ 5,75 

 

 

Grappa Nebbiolo di Barolo barricata  “Amandola” Rossi d’Angera 

De Amandola di Nebbiolo druiven zijn afkomstig uit een selectie van kleine 
producenten in Barolo, waar de gronden gedraineerd worden zonder druk. 
Deze druiven worden, terwijl zij nog vol van sappen en aroma’s zijn, 
gedestilleerd  in koperen apparaten met een niet continue damp. Hierdoor 
krijgt deze grappa een elegant weefsel, gelamineerd door zijn verblijf van 
minimaal 18 maanden in nieuwe vaten van eikenhout uit Allier en Loumousin. 

 

 
€ 5,75 

 

  



 

 

 
 

Sciresa Ciliegia “kersen” Rossi d’Angera 

De “Sciresa” likeur wordt verkregen uit de persing van kersen en uit de 
natuurlijke infusie van overrijpe “amarena” kersen uit de bergen. Hij is 
“getrouwd” met een Grappa di Moscato d’Asti, die is verfijnd gedurende zijn 
18 maanden durende conservatie in vaten van eikenhout uit Allier. “Sciresa” 
is amberkleurig met paarse nuances en heeft een geprononceerde geur die, 
met zijn goede neus-gehemelte verhouding, zijn basisvrucht eer aandoet. 
Heeft een zeer rijke smaak. 

 

 
€ 4,75- 

 

 

Persichina Pesca “perzik” Rossi d’Angera 

Likeur op basis van een ontmoeting tussen Grappa di Moscato d’Asti, die een 
18 maanden durende dialoog gevoerd heeft met het vat van eikenhout uit 
Allier, en het nectar van sappige perziken afkomstig van het grondgebied van 
herkomst. “Persichina” houdt de geuren en aroma’s van de perziken intact en 
heeft een alcoholgehalte van maximaal 30%. 
 
Heeft een intense, amberachtige kleur en een pure, krachtige perzikachtige 
geur en zijn aroma is zacht en sappig. 

 

 
€ 4,75- 

 

 

Suadus Miele “honing” Rossi d’Angera 

Voor een lange tijd kregen pasgetrouwde stellen rond het Lago Maggiore 
traditiegetrouw honingdrank aangeboden om een zoon te kunnen krijgen. Dit 
ritueel moest plaatsvinden tijdens de periode van de eerste nieuwe maan na 
het huwelijk en zo is waarschijnlijk de uitdrukking “honeymoon” onstaan. 
“Suadus” is de vrucht van een evenwichtige mix van verschillende soorten 
honing – millefleur, acacia – en Grappa di Moscato d’Asti, verfijnd door zijn 
conservatie van minimaal 18 maanden in vaten van eikenhout uit Allier. Vol 
van kruidige, zoete noten, van vanille tot nootmuskaat, van kruidnagel tot 
kaneel en herinnert sterk aan bittere cacao. Heeft een volle goudgele kleur, 
zijn geur vertoont een opmerkelijke aromatische waaier die frisse 
bloemenaroma’s – kamille citroenverbena, melisse – combineert met 
balsemende en harsachtige aroma’s van geroosterde kastanjes en het 
eikenhouten vat. Zijn intense, zachte smaak is omhuld met tonen van pollen, 
kalk, bijenwas en druiven uit Cyprus. 

 

 
€ 4,75- 

 


