Carta dei vini
Wijnkaart

Italië is een wijnland met een geheel eigen karakter. Het klimaat varieert enorm.
Koele bergen in het noorden tot aan de droge vlaktes in het zuiden. Daarnaast telt het honderden inheemse
druivenrassen, deze worden praktisch overal verbouwd. Er is geen land ter wereld waar men zoveel variatie
kent. Deze heerlijke Italiaanse chaos zorgt ervoor dat een wijnliefhebber nooit uitgekeken raakt op dit
intrigerende wijnland.
Speciaal voor u hebben wij een prachtig assortiment samengesteld uit de 20 wijnstreken en honderden
druivenrassen.De wijnen passen uitstekend bij de Italiaanse keuken en wij hopen dat deze wijnkaart mag
bijdragen aan een Italiaanse belevenis.

Classificatie
De wijnclassificatie van Italië is gebaseerd op die van Frankrijk. De markering DOC staat sinds 1963 wettelijk voor
Denominazione di Origine Controllata, en garandeert een bepaalde kwaliteit. Nog hogere eisen qua kwaliteit worden
gesteld aan wijnen die worden aangeduid met DOCG, wat een acroniem is voor Denominazione di Origine Controllata
e Garantita. DOCG is sinds 1992 wettelijk ingevoerd als wijnkwalificatie. Voor DOCG is er een speciale verzegeling
van de flessen. Verder kan Italiaanse wijn ook als vino da tavola (tafelwijn) of Indicazione Geografica Tipica (IGT)
worden gekenmerkt, kwalificaties die verder geen kwaliteitseis hoeven te impliceren. Vele topwijnen uit Italië hebben
de IGT classificatie.
IGT

Indicazione Geografica Tipica

DOC

Denominazione di Origine Controllata

DOCG

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

MOUSSEREND PER GLAS
						
DOC

7,00

35,00

IGT

La Grassa Bianco				
Streek: Emilia-Romagna
Druif: Chardonnay en Trebbiano
In de neus aroma’s van citrus en tropisch fruit zoals ananas en mango. In de smaak
tonen van groene appel, papaja en een volle afdronk.

5,00

25,00

IGT

Pinot Grigio Masi Modello delle Venezie			
Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio
Uitnodigend fris bouquet met aroma’s van perzik en peer. Verfrissende smaak met frisse
groene appels, rijpe peren. Mooie balans tussen het fruit en de zuurgraad.

5,50

27,50

IGT

5,50

27,50

6,50

32,50

7,50

37,50

Parolvini Cuvée Spumante Millesimato				
Streek: Veneto
Druif: Glera, Pinot Grigio
Deze Spumante is er een die je niet gauw ziet, een hele bijzondere blend van Glera
met Pinot Grigio, wat (bijna) nooit voorkomt. Dat maakt deze exclusieve Spumante zo
bijzonder. Deze frisse mousserende wijn bevat weinig suikers en zit vol met verrassingen
met zijn fijne en aanhoudende mousse. Een uitstekende bubbel om het leven te vieren!

WIT PER GLAS
								

Sauvignon Blanc Fratelli Zuliani				
Streek: Veneto		
Druif: Sauvignon Blanc
Een strogele kleur met groene tinten. Geur van specerijen (peper) en vers fruit. Dit geeft
deze wijn een aangename neus. De smaak is delicaat, droog en levendig.
IGT

Chardonnay Tormaresca
Streek: Puglia
Druif: Chardonnay
In de geur en smaak frisse tonen van appel, ananas en florale tonen zoals jasmijn. De
wijn is zacht en fris van smaak en goed in balans met de zuren en de mineralen.
IGT

Chardonnay Antinori Bramito del Cervo
Streek: Umbrië
Druif: Chardonnay
Het rijke bouquet is fruitig met een zuiver chardonnay karakter. Tropisch fruit, appels,
vanilletonen en wat toast. Een mooie balans en delicaat hout in de afdronk.

Onder het familiemotto ‘Te Duce Proicio’ (onder uw leiding ga ik voorwaarts) leverden de Antinori’s
hun strijd voor kwaliteitsverbetering van Italiaanse wijnen en staan zij te boek als een gedreven
producent die Italië de weg wees naar vernieuwing, al 26 opeenvolgende generaties. Het is het oog
voor traditie en innovatie die het huis Antinori heeft gemaakt tot wat het nu is: de top van Italië. De
familie Antinori maakt al meer dan zes eeuwen wijn.
In 2007 kreeg Piero Antinori voor de vierde maal de Lifetime Achievement Award, een onderscheiding
die wordt toegekend aan de persoon die het meest gedaan heeft ter bevordering van de kwaliteit
van wijnen wereldwijd. Deze trofee kan de markies in zijn prijzenkast zetten naast de talloze andere
prijzen en oorkondes die Antinori heeft verdiend met zijn wijnen en vooruitstrevend beleid.

ROSÉ PER GLAS
IGT

La Grassa Rosato
				
Steek Emilia-Romagna
Druif: Sangiovese
Prachtig zalm roze rosé. In de neus aroma’s van rood fruit zoals wilde aardbeien en
frambozen, in de smaak tonen van citrus en een frisse mineraliteit met fijne afdronk.

5,00

25,00

IGT

5,50

27,50

5,00

25,00

IGT

Antinori Le Maestrelle
Streek: Toscane
Druif: Sangiovese, Merlot en Syrah
Volle en intense geur met aroma’s van divers rood fruit, naast tonen van chocolade en
mint. Frisse en goed gebalanceerde complexe smaak met zachte tannines. In de afdronk
komen de tonen uit de geur, chocolade en mint, naar voren.

6,50

32,50

IGT

Neropasso
Streek: Veneto		
Druif: Corvinone, Corvina, Cabernet Sauvignon
Vol van smaak met fluweelzachte tannines en de smaak van rijpe pruimen en
kersen.

6,50

32,50

DOC

Torre del Falasco Valpolicella Ripasso Superiore
Streek: Toscane
Druif: Corvina, Veronese, Corvinone, Rondinella
Heerlijk zwoel Italiaans. Verleidelijke geur van pruimen, kersen, wilde bessen,
zoethout, tabak en bloesem. In de smaak een iets zoete aanzet van rijp fruit,
koekkruiden en zoethout, zachte tannines en een zeer lange afdronk

7,00

35,00

IGT

7,50

37,50

Fratelli Zuliani Blush Rosato
Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio
De geweldig mooie zalmroze kleur geeft deze blush een zomers karakter. In de geur wilde
aardbeien. Een frisse mineraliteit en citrustonen en bosvruchten in de smaak.

ROOD PER GLAS

									
IGT
La Grassa Rosso
Streek: Emilia-Romagna
Druif: Sangiovese
Helder rode kleur met een paarse zweem. In de neus aroma’s van kersen en viooltjes, in
de smaak tonen van geroosterde tomaat en oregano met een delicate afdronk door de
lichte tannine.

Barone Nero 								
Streek: Veneto
Druif: Cabernet Sauvignon, Refosco, Malbec
Deze ultieme krachtpatser sluit uitstekend aan bij hoofdgerechten. Denk aan rood,
gegrild en gebraden vlees. Ook goed te combineren bij zachte kazen.

MOUSSEREND
DOC

Parolvini Cuvée Spumante Millesimato
Streek: Veneto
Druif: Glera met Pinot Grigio,
Deze Spumante is er een die je niet gauw ziet, een hele bijzondere blend van Glera
met Pinot Grigio, wat (bijna) nooit voorkomt. Dat maakt deze exclusieve Spumante zo
bijzonder. Een uitstekende bubbel om het leven te vieren!

35,00

WIT PER FLES
IGT

La Grassa Bianco				
Streek: Emilia-Romagna
Druif: Chardonnay en Trebbiano
In de neus aroma’s van citrus en tropisch fruit zoals ananas en mango. In de smaak
tonen van groene appel, papaja en een volle afdronk.

25,00

IGT

Rina Ianca Grillo-Viognier
Streek: Sicilia
Druif: Grillo, Viognier
De wijn krijgt een lichte houtrijping, daarna wordt het gemengd in stalen vaten met de
viognier wijn. Dit geeft de wijn mooie aroma’s van tropisch fruit en vanille.
IGT

Pinot Grigio Masi Modello delle Venezie

Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio
Uitnodigend fris bouquet met aroma’s van perzik en peer. Verfrissende smaak met frisse
groene appels, rijpe peren. Mooie balans tussen het fruit en de zuurgraad.
IGT

25,00

27,50

Sauvignon Blanc Fratelli Zuliani

27,50

Antinori Campogrande Orvieto

32,50

Chardonnay Tormaresca

32,50

Fazi Battaglia Passerina

35,00

Chardonnay Antinori Bramito del Cervo

37,50

Antinori Vermentino		

39,00

Streek: Veneto		
Druif: Sauvignon Blanc
Een strogele kleur met groene tinten. Geur van specerijen (peper) en vers fruit. Dit geeft
deze wijn een aangename neus. De smaak is delicaat, droog en levendig.
DOC

Streek: Umbrië
Druif: Procanico, Grechetto, Verdello, Drupeggio en Malvasia
In de geur aroma’s van groene appel, peer en witte bloementonen. De smaak is zacht en
in balans met in de afdronk de fruitaroma’s die ook in de geur naar voren komen.
IGT

Streek: Puglia
Druif: Chardonnay
In de geur en smaak frisse tonen van appel, ananas en florale tonen zoals jasmijn. De
wijn is zacht en fris van smaak en goed in balans met de zuren en de mineralen.
DOC

Streek: Marche
Druif: Passerina
Exclusief op onze wijnkaart. Een strogele kleur met tonen van abrikozen en perzik.
Kruidige smaak met een fruitige afdronk. Een echte publiekslieveling. #mustdrinkwine
IGT

Streek: Umbrië
Druif: Chardonnay
Het rijke bouquet is fruitig met een zuiver Chardonnay karakter. Tropisch fruit, appels,
vanilletonen en wat toast. Een mooie balans en delicaat hout in de afdronk.
DOC

Streek: Toscane
Druif: Vermentino
Echt een wijn met een eigen sterke persoonlijkheid! In de geur intense, elegante en
delicate citrusfruitaroma’s. Volle harmonieuze smaak en een lange afdronk.

ROSÉ PER FLES
										
IGT

La Grassa Rosato
				
Steek Emilia-Romagna
Druif: Sangiovese
Prachtig zalm roze rosé. In de neus aroma’s van rood fruit zoals wilde aardbeien en
frambozen, in de smaak tonen van citrus en een frisse mineraliteit met fijne afdronk.

25,00

IGT

27,50

Fratelli Zuliani Blush Rosato
Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio
De geweldig mooie zalmroze kleur geeft deze blush een zomers karakter. De geur doet
denken aan wilde aardbeien. Een frisse mineraliteit in combinatie met aangename
citrustonen en bosvruchten in de smaak.

ROOD PER FLES
IGT

La Grassa Rosso
Streek: Emilia-Romagna
Druif: Sangiovese
Helder rode kleur met een paarse zweem. In de neus aroma’s van kersen en viooltjes, in
de smaak tonen van geroosterde tomaat en oregano met een delicate afdronk door de
lichte tannine.

25,00

DOCG

Strozzi Chianti Colli Senesi Titolato
Streek: Toscane
Druif: Sangiovese
Diep rood van kleur, fruitig van smaak met elegante tannines.

27,50

IGT

Antinori Le Maestrelle		
Streek: Toscane
Druif: Sangiovese, Merlot en Syrah
Volle en intense geur met aroma’s van divers rood fruit, naast tonen van chocolade en
mint. Frisse en goed gebalanceerde complexe smaak met zachte tannines. In de afdronk
komen de tonen uit de geur, chocolade en mint, naar voren.

32,50

IGT

Neropasso
Streek: Veneto		
Druif: Corvinone, Corvina, Cabernet Sauvignon
Vol van smaak met fluweelzachte tannines en de smaak van pruimen en kersen.

32,50

DOC

Prunotto Barbera d’Alba
Streek: Piemonte
Druif: Barbera
In de vrij volle geur diverse aroma’s van donker fruit en bloemen. Volle en harmonieuze
smaak. Een heerlijke, zachte, ongecompliceerde wijn.

32,50

DOCG

35,50

Falasco Valpolicella Ripasso Superiore
Streek: Veneto
Druif: Corvina, Molinara & Rondinella
Mooie dieprode robijn kleur. In de geur wilde bessen, zoethout en bloesem. Een iets zoete
aanzet, rijp fruit, kruiden en zoethout. Zachte tannines en een zeer lange afdronk.

ROOD PER FLES
DOC

Tormaresca Torcicoda Primitivo
Streek: Puglia
Druif: Primitivo

35,00

IGT
Barone Nero 								
Streek: Veneto
Druif: Cabernet Sauvignon, Refosco, Malbec
Deze ultieme krachtpatser sluit uitstekend aan bij hoofdgerechten. Denk aan rood,
gegrild en gebraden vlees. Ook goed te combineren bij zachte kazen.

37,50

IGT

Parolvini Nero D’Avola
Streek: Sicilië
Druif: Nero D’Avola
De wijn is vol van smaak met aroma’s van sappige kersen, wilde bessen en een vleugje
Oosterse kruiden. Deze wijn is afkomstig van het Vulkanische eiland Sicilië in Zuid-Italië.
De wijngaarden liggen aan de voet van de Etna; waar het ideaal is om een rode wijn te
produceren van de oudste druif van het eiland, de Nero d’Avola!

37,50

DOCG

Villa Antinori Chianti Classico Riserva
Streek: Toscane
Druif: Sangiovese & Cabernet Sauvignon en Merlot

38,50

DOCG

40,00

In de geur en smaak komen de typische kenmerken van de Primitivo druif terug. In de vrij intense
geur pruimen, kersen, vanille en chocolade. Krachtige, volle, maar zachte smaak met mooie rijpe
en levendige tannines in de afdronk.

Een exclusieve Chianti Classico Riserva van grote naam met een intense geur vol aroma’s van
frambozen, rood fruit en bosbessen gevolgd door houttonen en diverse specerijen waaronder
kruidnagel. Levendige en fruitige smaak met soepele tannines en een lichte houttoon.

Antinori Pèppoli Chianti Classico
Streek: Toscane
Druif: Sangiovese, Merlot en Syrah

De geuren van frambozen en kersen worden in een later stadium pas duidelijk, gevolgd door
tonen van viooltjes en vanille. Gebalanceerde smaak met een levendige zuurgraad. Het fruit en
de kruidige houttonen domineren samen met de zachte tannines de afdronk.
DOCG

Barolo Serre dei Roveri
Streek: Piemonte
Druif: Nebbiolo

58,00

DOCG

70,00

Barolo: “Wijn van koningen en koning van de wijnen”. Deze fraaie Barolo is relatief al vroeg op
dronk. Complex van geur: peper, leer, tabak, kersen en viooltjes. Vol van smaak met een stevige
maar zachte tanninestructuur en aantrekkelijke zuren.

Soprasasso Amarone della Valpolicella
Streek: Veneto
Druif: Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

Deze Amarone heeft een volle zachte smaak van rijpe kersen en chocolade. Ook heeft de wijn een
hele lange afdronk en de geur van rijpe kersen, Provençaalse kruiden en rozijnen.
IGT

Antinori Tignanello
Streek: Toscane
Druif: Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc

Zeer bijzonder met in de geur rijpe aroma’s van donker fruit; pruimen domineren het aromatische
scala van kersenaroma’s, naast tonen van mint en zoethout. De smaak is rijk, uitnodigend en
harmonieus en kent rijp fruit: zachte tannines en fraaie zuren. Lange en aanhoudende afdronk.
Een gedistingeerde ‘Super Tuscan’!

120,00

