
 

 

 

Italië is erg veelzijdig in zijn wijnen. Met honderden inheemse druivensoorten, duizenden 

hectare aan wijngaarden en talrijke gepassioneerde wijnproducenten deelt Italië de eerste 

plaats als grootste wijnland ter wereld. 

De nieuwe generatie wijnproducenten combineren oude methoden met moderne stijlen. De 

verrassende wijnen die dan geboren worden, zullen u versteld doen staan. 

Het is een uitdaging om dit prachtige land tot zijn recht te laten komen in deze zeer 

gevarieerde wijnkaart. 

Naar onze mening zijn wij erin geslaagd een selectie te maken van de mooiste wijnen die 

Italië rijk is. 

SALUTE! 

 

 

 

 

* Jaartallen zijn onder voorbehoud. 

 



 

 

 

Wijngoed Fromberg / landgoed Winselerhof 

Bollicine di Pirandello 2018 glas: € 9,75 

Müller Thurgau fles: € 47,50 

Bollicine vertaalt letterlijk naar bubbel, dit is een frisse, droge mousserende wijn van ons eigen 

landgoed, gebotteld door wijngoed Fromberg. Gemaakt volgens de méthode traditionnelle.  

 

Wijngoed St. Martinus / WIJland Chateau St. Gerlach 

Mosaïc 3,5 glas € 9,50   

Johanitter fles: € 52,- 

Afkomstig van het WIJland bij Chateau St. Gerlach gemaakt door wijngaard St. Martinus uit Vijlen 

op de méthode traditionelle. Een volfruitige structuur en een fijne mousse. 

 

Marsuret 

Prosecco Superiore brut San Boldo glas: € 8,25 

DOCG Veneto fles: € 40,- 

Glera 

Typische brut prosecco, zeer sprankelend begin van uw avond. Lichte strokleur, fruitig en 

bloemrijk boeket. 

 

Mezzacorona 

Rotari Cuvée 28 Brut Rosé fles: 45,- 

Alto Adige 

Chardonnay 

Een frisse, fruitige rosé mousserende wijn uit het Noorderlijke deel van Italië. In de smaak vindt u 

klein rood fruit, bessen en een lichte hint van aardbeien. 

 

Ca’del Bosco  

Franciacorta Spumante Cuvee Prestige fles: € 71,- 

Lombardia 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc  

Deze Cuvée Prestige heeft gemiddeld 25 maanden gerijpt wat resulteert in een volle mousserende 

wijn waarin weinig sulfiet terug te vinden is en hierdoor heel zuiver, aantrekkelijk en meegaand. 

 

  



 

 

 

St. Martinus  

WIJn 265 glas: € 7,- 

Limburg fles: € 37,50 

Johanitter, Auxerrois, Solaris, Riesling 

Frisse tonen van citrus, appel en peer welke opgevolgd worden door exotische vruchten. 

 

Cantina Tollo 

Rocca Ventosa 2020 glas: € 7,- 

Abruzzo fles: € 37,50 

Chardonnay  

Het afwisselende reliëf van de Abruzzen zorgt voor een afwisselend microklimaat en resulteert in 

deze Chardonnay getypeerd door veldbloemen, rijp steenfruit en heeft een lichte houtrijping 

gehad. 

 

Wijngoed St. Martinus 

Hommage Judith glas: € 8,- 

Souvignier Gris, Johanitter, Auxerrois, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris fles: € 47,50 

Volfruitige wijn met steenfruit als witte perzik en abrikoos, een volle achterkant door de 

houtlagering op 500 liter barrique vaten. 

 

St. Martinus 

WIJn 265 glas: € 6,50 

Limburg fles: € 32,50 

Dornfelder, Monarch, Cabernet Cortis, Pinot Noir, Cabernet Cantor 

Zachte geuren van aardbei en een fijne smaak van framboos definiëren deze rosé. 

 

  



 

 

St. Martinus 

WIJland 265 glas: € 7,- 

Limburg fles: € 37,50 

Dornfelder, Pinot Noir, Regent 

Een soepele, fruitige wijn die gedeeltelijk op eikenhout is gelagerd. Deze wijn kenmerkt zich door 

een fruitige geur van rood en zwart fruit. 

 

Cantina Tollo 

Rocca Ventosa 2019 glas: € 7,- 

Abruzzo fles: € 37,50 

Sangiovese  

Heel kenmerkende aroma van kersen en pruimen. Zachte, toegankelijke wijn met smaken van rijp 

rood fruit en licht cederhout. 

 

Wijngoed St. Martinus 

Hommage Camille         glas: € 8,- 

Dornfelder, Regent, Cabernet Cortis, Monarch     fles: € 47,50 

Een volfruitige wijn met herkenbare aroma’s van rood en zwart fruit. Daarnaast een lichte hint 

van vanille door de houtlagering en delicate tannines. 

 



 

 

 

3-gangenwijnarrangement  € 29,- 

4-gangenwijnarrangement € 39,- 

5-gangenwijnarrangement € 47,-  

6-gangenwijnarrangement € 54,- 

 

* Deze zijn ook beschikbaar als bobarrangementen. 

 

Falanghina 2020, Villa Raiano, Campania, Falanghina € 7,- 

Vermentino di Sardegna 2020, Sa Raja, Sardegna, Vermentino  € 8,- 

Colli Orientali 2019, Visintini, Friuli, Pinot Grigio € 9,- 

Edda 2020, San Marzano, Puglia, Chardonnay € 9,- 

Soave Classico Tufaia 2019, Bolla,  Veneto, Garganega € 9,-  

Vecchie Vigne 2015, Umani Ronchi, Marche, Verdicchio € 12,- 

Aragosta 2018, Cantina Santa Maria La Palma, Sardinië, Cannonau di Sardegna & Sangiovese 

& Cabernet Sauvignon                        € 8,-

Barbera d’Alba Superiore 2017, Cascina Ghercina, Barbera € 7,- 

Rosso di Montepulciano 2019, Poliziano, Abruzzo, Sangiovese € 8,- 

Valpolicella Ripasso 2017, Montrésor, Veneto, Corvina, Molinara, Rondinella € 9,- 

Chianti Classico 2017, Tenuta Degli Dei, Toscane, Sangiovese € 10,- 

Torilan 2018, Cantina Terlano, Alto Adige, Merlot & Cabernet Sauvignon € 11,- 

Amarone 2016, Corte Figaretto, Veneto, Corvina, Rondinella & Molinara € 18,- 



 

 

 

Wijngoed Fromberg 

Müller Thurgau 2020 glas: € 8,- 

Müller Thurgau fles: € 39,- 

De aroma’s van exotisch fruit en frisse mineralen stuiven uit het glas gevolgd door een iets vette, 

droge smaak van exotisch fruit, nootmuskaat, mineralen en lichte kruidigheid. 

 

Landgoed Overst Voerendaal 

Auxerrois 2019              fles: € 35,- 

Auxerrois 

Een frisse fruitige wijn uit de directe omgeving. Vooral citrus zuren met daarbij smaken van wit 

fruit en bloesem. In de afdronk vindt u een licht zoete toon. 

 

Wijngoed Thorn 

Riesling 2020 (9)              fles: € 40,- 

Riesling 

De diepe kleur verraadt de volheid van deze wijn met aroma’s van honing, perzik en 

sinaasappelbloesem. Mooie balans tussen zoete en frisse zuren. 

Domein Steenberg 

Pinot Gris 2019              fles: € 43,- 

Pinot Gris 

Een expressieve neus vol abrikoos, limoen en rijpe peer met een mineraalachtige touch komt u 

tegemoet. In de smaak frisse zuren met een aangenaam bittertje in de afdronk. 

Domein de Wijngaardsberg 

Chardonnay 2018              fles: € 55,- 

Chardonnay 

Verleidelijke tropische fruittonen zoals mango en meloen met daarbij secundaire aroma’s van 

vanille, kruidnagel en boter. Bevat een lange afdronk met frisse zuren. 

  



 

 

 

Fromberg 

Barrique Fleur 2019              fles: € 40,- 

Monarch 

Rood fruit en bessen overheersen de smaak, de wijn heeft 9 maanden lagering gehad op Franse 

barriques. 

Wijndomein Stokhem 

Pinot Noir 2018               glas: € 9,- 

Pinot Noir               fles: € 50,- 

Rode kersen en cranberry’s met een kruidige hint. In de smaak vindt u ook houtaroma’s welke het 

rode fruit aanvullen met vanille, kokos en een beetje chocolade. Een combinatie van frisse zuren 

met lichte tannines. 

Domein de Wijngaardsberg 

Pinot Noir 2017              fles: € 65,- 

Pinot Noir 

Deze wijn kenmerkt zich door rijpe rode kersen, rode pruimen en bramen. Doordat de wijn een 

rijping heeft gehad op Franse barriques vindt u smaken van toast en vanille. In de mond 

ontwikkelen zich zachte tannines en aangename zuren. 

 



 

 

 

St. Pauls  

Ruländer 2020 fles: € 47,- 

Pinot Grigio 

Deze elegante witte wijn vindt zijn oorsprong in Bourgondië. Het heeft een aangenaam aroma, een 

frisse, zachte smaak en is onopvallend bloemig. 

 

Cantina Terlano 

Pinot Bianco 2020 fles: € 50,- 

Weissburgunder

Deze bleek-strogele wijn heeft aroma’s in de neus van rijpe peer, kruisbes, limoen, verzacht met  

 

Solander 

Gewürztraminer fles: € 50,- 

Gewürztraminer 

Deze uitgesproken wijn heeft in de neus allerlei frisse tonen zoals bloemen, exotisch fruit, 

kweepeer en steenfruit. Dit vindt u ook terug in de smaak. 

 

Cantina Terlano 

Vorberg 2018 fles: € 95,- 

Weissburgunder 

Een sprankelende strogele kleur typeert deze wijn. Qua smaak komen honingmeloen, witte perzik, 

peer en Golden-Delicious appel, jasmijn en lichte mineralen naar voren. 

hints van kamille en citroengras. In de mond vooral peer, kweepeer en een licht zoutige afdronk. 

 



 

 

Visintini  

Cinzia 2019 fles: € 35,- 

Pinot Bianco, Friulano 

Een divers palet aan frisse zuren zorgt voor een licht complexe, heldere witte wijn die zich 

uitstekend leent als aperitief en begeleider van vis en schaal -en schelpdieren. 

 

Visintini 

Colli Orientali 2019 fles: € 45,- 

Pinot Grigio     

Deze bleke rosé krijgt zijn kleur doordat de schillen van de pinot grigio kort mee vergist worden, 

dit resulteert in een wijn met frisse, luchtige tonen van appel en peer en een verfrissende afdronk.  

 

Pra 

Otto Soave Classico 2018 fles: €37,50 

Garganega 

Een zeer frisse en fruitige wijn met hints van citrusvruchten, appel en peer. 

 

Borgo Stajnbech 

Stajnbech Bianco 2019 fles: € 45,- 

Chardonnay 

Dit is een klassieke chardonnay die deels in eikenhouten vaten wordt opgevoed. Typerend is de 

volle, ronde body met in het bouquet rijpe appel, tropisch fruit en elegante vanille. 

 

Bolla 

Soave Classico Tufaia 2019 fles: € 50,- 

Garganega, Trebbiano di Soave 

Deze crus uit het Soave gebied ondergaat deels een malolactische fermentatie waarna het ook 

deels op eikenhouten vaten verder rijpt. Dit zorgt voor aroma’s van anijs, bloemen, perzik, peer en 

rijp fruit. Daarnaast is dit een elegante, weelderige wijn met mooie zuren. 

 



 

 

La Cappuccina 

Soave San Brizio 2018 fles: € 65,- 

Garganega 

Deze wijn heeft naast haar typische garganega aroma’s (perzik, appel en amandel) een houtrijping 

gehad waardoor ook vanille, honing en complexe fruitigheid terug te vinden is. 

 

Inama  

Vulcaia fumé 2018 fles: € 89,- 

Sauvignon Blanc 

Deze wijn heeft een stevig karakter, met name tropisch fruit, koffie, citrus en bloemige noten zijn 

terug te vinden. Dit komt doordat 30% vergist in geroosterde nieuwe barriques en 70% in 

gebruikte barriques. 

 

Valentino 

Gavi La Scolca 2020 fles: € 35,- 

Cortese 

Delicate en frisse wijn met elegante zuren. Mooie frisse aroma’s van citrus, appel en bloemen.    

 La Scolca is de oudste en bekendste wijnmakerij in de regio Gavi. 

 

Enrico Serafino  

Roero Arneis 2019 fles: € 48,- 

Arneis 

Een wijn met gouden tinten. In de neus appel, peer, kamille, tropisch fruit en lichte mineraliteit. 

Qua smaak betreft het een frisse, droge en aangenaam fruitige wijn. 

 

Bricco Maiolica  

Rolando 2018 fles: € 55,- 

Chardonnay 

Deze wijn heeft een strogele kleur en bevat in de geur hints van banaan, ananas en vanille. In de 

mond heeft deze wijn een volle fruitige smaak met een droge afdronk. 

 



 

 

Valentino 

Gavi dei Gavi Black Label              fles: €79,- 

Cortese 

Complexe zuren met hints van amandel en hazelnoot omschrijven het smaakpallet van de 

huiswijn van Queen Elizabeth. 

Bricco Maiolica  

Pensiero Infinito 2017 fles: € 95,- 

Chardonnay 

Typerend voor deze wijn is de diepgele kleur met gouden tinten, waarbij een intens bouquet van 

tropisch fruit en vanille naar voren komt. Het heeft een elegante en langdurige fruitige smaak. 

 

San Patrignano  

Aulente Bianco Rubicone 2020 fles: € 45,- 

Sauvignon Blanc, Chardonnay 

Deze heldere, strogele wijn toont karakteristieke aroma’s van grasachtige tonen, Golden Delicious-

appel, grapefruit en vlierbloesem. In de mond ontpopt zich een frisse, sappige en licht minerale 

smaak. 

Frati Bianchi Sparapani   

Il Priore 2019 fles: € 49,- 

Verdicchio 

De intens strogele kleur duidt op een fullbody wijn, het boeket is intens en complex met tonen van 

perzik, abrikoos en acaciabloemen. Een goed gestructureerde smaak vult uw mond met hints van 

citrus welke wordt gevolgd door een aangename afdronk met amandel en een lichte zoutigheid. 

 

Umani Ronchi 

Vecchie Vigne 2015 fles: € 55,- 

Verdicchio 

De houtlagering van 12 maanden in combinatie met een malolactische fermentatie zorgt voor een 

volle goudkleurige wijn waarbij nog steeds frisse zuren te vinden zijn. 

 



 

 

Panizzi 

Vernaccia 2020 fles: € 45,- 

Vernaccia 

Door een oude vulkaanuitbarsting is sediment vanuit de Middellandse zee op de bodem terecht 

gekomen in de omgeving van San Gimignano waardoor naast de complexe zuren ook zilte tonen 

terug te vinden zijn in deze wijn. 

 

Aia Vecchia 

Vermentino 2020 fles: € 49,50 

Vermentino  

Deze strogele wijn met groene tinten duidt op een frisse aroma’s welke terug te vinden zijn in de 

vorm van vers gemaaid gras, grapefruit en een lichte ziltigheid. In de mond vindt u heldere zuren, 

kalksteen en een lichte aardsheid. De afdronk is lang, droog en verfrissend. 

 

Valgiano 

Palistorti di Valgiano Bianco 2015  fles: € 65,- 

Malvasia, Trebbiano, Vermentino 

Een volle Toscaanse wijn met complexe zuren en daarnaast hints van amandel. Een klein deel van 

deze wijn is vergist in barriques. 

 

Panizzi 

Vernaccia Riserva 2014 fles: € 80,- 

Vernaccia 

Dezelfde aroma’s zijn terug te vinden van zijn jongere broertje, echter is bij deze wijn een 

houtlagering toegepast van 24 maanden. 

 

 

 



 

 

Umani Ronchi  

Colli Aprutini 2017 fles: € 40,- 

Pecorino 

De naam van de druivensoort betekent letterlijk schaap en kent zijn afkomst uit de 

schapenherderij. Typerend zijn de mooie zuren, daarnaast is de wijn een malolactische gisting 

doorgaan welke zorgt voor een iets romig gevoel in de mond. 

 

Villa Raiano 

Falanghina 2020 fles: € 35,- 

Falanghina 

Deze wijn bevat zeer verfrissende zuren welke gepaard gaan met een lichte mineraliteit. 

  

Tenute Rubino  

Marmorelle bianca 2020 fles: € 39,- 

Malvasia Bianca en Chardonnay 

Een schitterend fijngouden wijn met aroma’s van tropisch fruit en pitvruchten. Het is een wijn die 

mooi op dronk is met een opwekkende frisheid. 

 

San Marzano 

Edda 2020 fles: € 55,- 

Chardonnay, Moscatello, Selvatico, Fiano 

Ook wel een ‘vrouwelijke’ wijn genoemd waarbij zachte citrusvruchten, delicate vanille en bloemige 

tonen de neus vullen. In de smaak is deze elegant, fris, delicaat en mineraal. Heeft 4 maanden 

gerijpt op eikenhouten barriques. 

 



 

 

Mandrarossa  

Fiano 2019 fles: € 35,- 

Fiano 

Een strogele wijn met levendige groene reflexen die doet denken aan citroensap. Hij heeft intense 

aroma’s van jasmijnbloemen, basilicum, grapefruit en verse laurier. In de smaak mineralig en 

sappig met in de afdronk aromatische kruiden.  

 

Valdibella 

Ariddu 2018           fles: € 37,50 

Grillo   

Een verfrissende Siciliaanse wijn met hints van citrusvruchten en een lichte exotische toon. 

DonnaFugata  

Prio 2019 fles: € 45,- 

Cataratto   

De strogele kleur gaat gepaard met aroma’s van citrusvruchten, grapefruit en tonen van 

mediterrane scrub. Het is een frisse wijn die de neus weerspiegelt in smaak. 

 

DonnaFugata 

Chiarandà 2018 fles: € 85,- 

Chardonnay  

Een chardonnay met mediterrane ziel die zich uit in een bouquet van perzik en wilde bloemen. De 

dronk heeft een lange persistentie en is rijk aan nuances. Heeft gerijpt op cementvaten, barriques 

en vervolgens 12 maanden op fles. 

 

 



 

 

Cantine Briziarelli 

Grechetto 2019 fles: € 39,- 

Grechetto 

De lichtgele kleur met groene tinten belooft frisheid. Dit komt terug door aroma’s van peer, 

hazelnoot, vlierbes en meidoorn. Een wijn met gebalanceerde zuren. 

Cantina Santa Maria la Palma 

Aragosta fles: € 37,50 

Vermentino 2019 

Een zeer verfrissende wijn, de stokken zijn gelegen aan de Middelandse Zee waardoor er lichte 

zilte tonen naar voren komen. 

 

Tenuta di Biserno 

SOF 2019 fles: € 55,- 

Cabernet franc, Syrah

Deze rosé heeft een uitstekende balans tussen de frisse, fruitige aroma’s en delicate smaken. De 

druiven worden heel licht geperst en worden goed in de gaten gehouden zodat de juiste kleur 

behouden wordt. 

 

Cantina Santa Maria La Palma 

Aragosta 2018               fles: € 40,- 

Cannonau di Sardegna, Cabernet Sauvignon, Sangiovese 

Fris, elegant, aangenaam intense en delicaat met lichte hints van rozen en rode bessen, dat zijn de 

karakteristieken van deze wijn.  

 



 

 

 

Cantina Terlano  

Torilan 2018 fles: € 55,- 

Merlot, Cabernet Sauvignon 

Rode bosvrucht en een lichtzoet, kruidig aroma van zwarte peper vindt u terug in deze wijn welke 

ook een houtrijping heeft gehad van 1,5 jaar. Kenmerkend in de smaak zijn zachte tannines en de 

lange, aanhoudende afdronk. 

 

Cantina Terlano  

Porphyr 2017 fles: € 119,50 

Lagrein  

Deze granaatrode wijn heeft in de smaak zachte nuances van Frans eiken welke voor diepte en 

complexicteit zorgen. De afdronk is lang. 

 

Corte Figaretto 

Valpolicella 2020 fles: € 50,- 

Molinara, Corvinone, Oselata, Rondinella, Croatina, Corvina 

Een robijnrode wijn met hints van kersen, pruimen en bramen, welke typerend zijn voor een 

productie uit de Valpantena regio. 

 

Corte Figaretto 

Valpolicella Ripasso Superiore 2019 fles: € 69,- 

Rondinella, Corvina, Molinara 

De smaak van deze wijn bevat een breed boeket van rijp fruit en een vleugje kruiden, die doet 

denken aan tabak en zwarte peper. 

 

  



 

 

Bolla 

Creso, Rosso Verona 2016 fles: € 60,- 

Corvina, Cabernet Sauvignon 

Een krachtige wijn met aroma’s van rijpe kersen, pruimen en bessen. Daarbij ook specerijen, hout 

en donkere chocolade. De lange afdronk bevat rijpe tannines. 

 

Antonio Facchin 

Géron 2007           fles: € 87,50 

Raboso Piave 

Deze wijn ondergaat een rijping in kleine barriques met een toevoeging van een deel wijn 

verkregen uit gedroogde druiven. Dit resulteert in tonen van volle rode en zwarte vruchten.

 

Bolla  

Amarone Classico Riserva 2015 fles: € 120,- 

Corvina, Rondinella 

In de neus vindt u aroma’s van kersen jam, vanille, drop en ceder hout. Daarbij in de mond 

smaken van chocolade, specerijen en zwart fruit. Gevolgd door een lange, fruitige afdronk. 

 

Corte Figaretto 

Amarone della Valpolicella 2016 fles: € 135,- 

Corvina, Rondinella, Molinara, Croatina, Oseleta 

De kleur is diep robijnrood, en de wijn heeft hints van rijp rood fruit, kruiden en leer. De afdronk is 

vol, rond, zacht, zeer elegant en lang. Deze wijn heeft 24 maandnen gerijpt in Frans eiken waarna 

hij nog op de fles verder rijpt voor 6 maanden. 

 

Cascina Ghercina 

Barbera d’Alba Superiore 2017 fles: € 40,- 

Barbera 

Donkerrood fruit domineert het smaakpallet van deze wijn, daarbij een lichte kruidigheid en 

ronde tannines. 

 



 

 

Bricco Maiolica 

Tris 2019 fles: € 45,- 

Barbera, Dolcetto, Merlot 

Fruitige rode wijn met hints van rood fruit, cassis, pruim en vanille. Heeft een houtlagering gehad 

op Franse eikenhouten vaten. 

 

Poderi Cellario 

Dogliani San Luigi 2019  fles: € 65,- 

Dolcetto 

Een frisse, sappige wijn met hints van rood fruit en lichte tannines. 

 

Vite Colte 

La Casa in Collina 2017 fles: € 95,- 

Barbaresco 

Wat deze wijn vooral bijzonder maakt zijn de verschillende wijzen van vinificatie die toegepast zijn. 

Na de traditionele werkwijze van de Barolo volgt een malolactische gisting, hierna rijpt de wijn 12 

maanden in een groot houten vat waarna hij nog eens 12 maanden verder rijpt op de fles. Dit 

resulteert in aroma’s van viooltjes, rode bessen, aardbei en vanille.

Enrico Serafino  

Barolo 2015 fles: € 109,- 

Nebbiolo  

Het aangename bouqet bevat tonen van zoethout, tabak, kruiden, leer en vervaagde rozen. De 

smaak is fluweelachtig, gebalanceerd met zachte tannines en een elegante afdronk. 

 

Bricco Maiolica  

Cumot  Superiore 2015 fles: € 110,- 

Nebiolo 

Het bouqet toont hints van rijp fruit, zoethout en vanille. Dit is een volle smaak, evenwichtige 

tannines met hints van houtrijping. 

 

 



 

 

 

San Patrignano  

Noi 2018 fles: € 45,- 

Sangiovese, Cabernet  Sauvignon, Merlot   

In het boeket presenteren zich vooral fruitige tonen van rijpe bramen, zwarte bessen, pruimen, 

leer en zoethout. De smaak bevat aanwezige tannines die niet agressief zijn.

Panizzi 

Chianti colli Senesi Riserva 2015 fles: € 45,- 

Sangiovese 

Een volle rode wijn met tonen van rijp rood fruit en daarbij verfijnde eikenhout -en botertonen. De 

afdronk is lang met zachte tannines. 

 

Tenuta au Dei  

Chianti Classico 2017 fles: € 50,- 

Sangiovese 

De geur van deze wijn omvat tonen van bramen, kersen, kaneel en vanille. In de smaak vindt u 

complexe aroma’s van rijp zwart fruit, vanille en lichte kruiden. Dit wordt opgevolgd door een 

lange, verfijnde afdronk. 

Poliziano 

Rosso di Montepluciano 2019            fles: € 55,- 

Sangiovese 

Donkerrode vruchten domineren het smaakpallet van deze wijn, tijdens de afdronk vindt u een 

mooie kruidige toon. 

Il Faggeto 

Pietra del Diavolo, Vino Nobile di Montepulciano 2015 fles: € 60,- 

Sangiovese, Merlot 

Deze intens robijnrode wijn bevat aroma’s van rood fruit, hout en jam. In de mond is dit een volle 

wijn met rijke en elegante smaken van dezelfde aroma’s die u in de neus vindt. 

 



 

 

Lodovico Antinori Biserno 

Insoglio del Cinghiale 2016             fles: € 70,- 

Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon , Petit Verdot 

Volle smaak en geur van rijp zwart fruit, vanille, lichte kruiden, peper, kruidkoek en pruimen. De 

fruitigheid en zachte tannines zorgen voor een mondvullend gevoel. 

Poggio Il Castellare 

Brunello di Montalcino 2016 fles: €85,- 

Sangiovese 

In de neus vindt u aroma’s van bosbes, zoethout, laurier en vegatale hints die duiden op een 

gerijpte wijn. Deze rijping vindt plaats in Slavonische vaten gedurende 36 maanden. 

 

Villa Giulia 

Chianti Classico Riserva 2015 fles: € 87,50 

Sangiovese, Cabernet Sauvignon 

U wordt overvallen door aroma’s van rode kers en verschillende kruiden in de neus. In de smaak 

komen frisse zuren naar voren met wederom de kers als hoofdaroma. 

 

Tenuta  Luce 

La Vite Lucente 2016 fles: € 95,- 

Merlot, Sangiovese 

Het smaakprofiel van deze wijn wordt met name gedomineerd door een intense smaak van wilde 

bessen en verschillende jam-achtige smaken, daarnaast vindt u tabak en lichte kruiden. De zachte 

tannines zorgen voor een elegante en ronde afdronk. 

 

Tenuta San Guido 

Guidalberto 2019           fles: € 110,- 

Cabernet-sauvignon, Merlot 

Donker fruit, verse kruiden en mokka in de neus, daarbij een vleugje vanille. In de smaak vindt u 

frisse, iets zoete fruittonen met subtiele tannines. 

 

  



 

 

Tenuta Luce 

Luce 2016             fles: €195,-  

Merlot, Sangiovese 

In de neus vindt u complexe smaken van rijp fruit welke in de mond naar voren komen in de vorm 

van kersen en pruimen. Daarbij vindt u tonen van vanille, gemberbrood en lichte kruiden. De wijn 

heeft een lange afdronk. 

Avignonesi / Capannelle 

50 & 50 2013            fles: € 209,- 

Merlot, Sangiovese 

Deze intens robijnrode wijn wordt gekenmerkt door aroma’s van zwart fruit, viooltjes en 

rozenblaadjes. Daarnaast rijpe tannines met een lange, zijdezachte afwerking. 

 

 

Fosso Corno 

Montepulciano d’Abruzzo 2019 fles: € 35,- 

Montepulciano  

In de neus delicate aroma’s van pruim en zwart fruit. Deze aroma’s komen ook terug in de smaak 

samen met kersen en lichte tannines. De afwerking is droog en smaakvol.

Tenuta Luzzolini 

Ciro Rosso Classico 2018 fles: € 37,50 

Gaglioppo  

Rood fruit is het voornaamste aroma waarbij wilde bloemen en kruidige tonen op de achtergrond 

aanwezig zijn voor zowel de smaak als het bouquet. 



 

 

 

San Marzano 

Talo 2019 fles: € 40,- 

Primitivo 

Rood fruit, kersen, vanille en een lichte hint van donkere chocolade zijn aroma’s die terug te 

vinden zijn in deze wijn. Het mondgevoel is heel zacht met delicate tannines. 

 

Cantina San Donaci  

Contrada del Falco 2018             fles: € 40,- 

Negroamaro, Primitivo, Malvasia  

Aroma’s van pruimen in de neus. Krachtige en fruitige aroma’s in de mond met een licht kruidige 

ondertoon. De afdronk is lang met zachte tannines. 

 

Masseria Guttarolo 

Lamie Delle Vigne 2015 fles: €50,- 

Primitivo 

De primaire aroma’s in deze wijn bevatten met name rood fruit, kers en aardbei welke gevolgd 

worden door aroma’s van leer en balsamico. 

Valdibella 

Kerasos 2018                                                                                                           fles: € 35,- 

Nero d’Avola                                                                                                                

Deze robijnrode wijn heeft een paarse gloed, daarbij horen aroma’s van zwart fruit, 

amandelbloesem en specerijen. Daarnaast vindt u in de smaak nog kersen en pruimen. 

 

Gerbino 

Rosso di Giovanna 2018 fles: € 40,- 

Syrah, Merlot, Nero d’Avola 

Door een houtlagering op eikenhouten vaten krijgen de smaken van donkerrode vruchten en 

bessen meer body waarbij ook een lichte hint van vanille te bespeuren is. 

 

  



 

 

Cantine Settesoli 

Mandrarossa Bonera 2018 fles: € 65,- 

Cabernet Franc, Nero d’Avola 

In de neus vindt u aroma’s van pruimen, gedroogd fruit en amandelen. De smaak is vol en intens, 

met een goede structuur en zachte tannines, gevolgd door een lange afdronk. 

 

DonnaFugata  

Mille e una Notte, 2015 fles: € 159,- 

Nero d’Avola 

Een ruim bouquet met fruitige tonen gecombineerd met balsamico en kruidige geuren. Deze 

aroma’s vindt u ook in de smaak welke gepaard gaat met een lange, aanwezige afdronk.

Vegneti del Vulture 

Piano del Cerro Aglianico 2018 fles: € 59,-  

Aglianico 

In de neus krijgt u hints van zwarte bessen en kruidige tonen van balsamico. In de mond ontvouwt 

zich een goede structuur gevolgd door een lange, balsamico-achtige afdronk. 

 

 



 

 

 

Cascina Ghercina 

Moscato d’Asti 2020 € 32,50 

Moscato 

Deze wijn bevat met name aroma’s van gerijpte steenvruchten en amandel. In de mond vindt u 

licht zoete smaken met een lichte bruis op de tong. 

 

Cantina Cardeto 

Donna Armida 2018 € 55,- 

Procanico, Grechetto, Verdello 

Nadat de druiven aangetast zijn door Botrytis Cinerea worden ze geoogst, hierdoor blijft meer 

suiker in de wijn achter en krijgen we aroma’s van honing, amandel en droge vijgen. 

 

Vite Colte 

Brachetto d’Acqui 2020 € 43,50 

Brachetto 

In de geur rozen, frambozen en kersen. Zoet en opwekkend fris in de smaak met een heel lichte 

mousse. 

 

San Marzano 

Il Filari 2017 € 47,50 

Primitivo 

Een dessertwijn die grote overeenkomsten heeft met rode wijn, dat resulteert in aroma’s van 

zwarte kers en ander zwart fruit. Door de late oogst blijven veel restsuikers over waardoor ook 

smaken van rijp en ingelegd fruit naar voren komen. 


