
 

 

 

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

hectare aan wijngaarden en talrijke gepassioneerde wijnproducenten is Italië een van de 

grootste wijnlanden 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   Glas: € 10,50 

Bollicine di Pirandello | Müller Thurgau   Fles: € 55,- 

Bollicine is letterlijk vertaald “bubbel”, dit is een frisse, droge mousserende wijn van ons eigen 

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

 

Marsuret  Glas: € 9,50 

Valdobbiadene Superiore | Veneto | Glera  Fles: € 50,- 

Typische Brut Prosecco. In de neus een fijn en elegant bouquet van bloemen en fruit. Een zeer 

sprankelend begin van uw avond. Een droge en frisse smaak, krachtig en goed in balans. 

 

Rotari 

Cuvée 28 Brut | Alto Adige | Chardonnay, Pinot Noir Fles: € 59,- 

Droog, maar vol en rijp omschrijft deze wijn met een licht minerale afdronk. 

 

Rotari 

Cuvée 28 Brut Rosé | Alto Adige | Chardonnay                                                                Fles: € 59,- 

Een frisse, fruitige mousserende rosé wijn. In de smaak vindt u klein rood fruit, bessen en een 

lichte hint van aardbeien. 

 

Ca’del Bosco  

Franciacorta Spumante | Lombardia | Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Noir Fles: € 85,- 

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

wijn die heel zuiver, aantrekkelijk en meegaand is. Een klassieke, verfrissende en goed 

uitgebalanceerde wijn om een lunch of diner mee te starten. 

 

Louis Roederer Champagne Glas: € 18,50 

“Collection 242” Brut Premier | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier Fles: € 99,50 

Deze Brut Champagne heeft een fruitig aroma met smaken van citroen en appel. De afdronk is 

lang met tonen van vanille en eiken. De “Collection 242” rijpt minimaal 3 jaar in de kelders bij 

Louis Roederer. 

 



 

 

 

Wijndomein St. Martinus maakt exclusief voor Oostwegel Collection verschillende wijnen. 

De druiven die gebruikt worden in de wijnen zijn afkomstig van de wijngaard bij Château St. 

Gerlach, genaamd het WIJland en wijngaard St. Martinus. 

 

Mosaïc                      Glas: € 12,- 

         Fles:  € 60,- 

Deze mousserende wijn is gemaakt van de Johanniter druif en volgens de méthode traditionnelle. 

Door een lagering van 36 maanden op de gist heeft deze wijn een mooie volle krachtige structuur 

en een fijne mousse. 

 

  

 

Deze wijnen worden, in samenwerking met St. Martinus, gemaakt van druivensoorten die worden 

geteeld op wijngaard ‘WIJland’. Het getal 265 is het aantal hoogtemeters van wijngaard WIJland en 

St. Martinus bij elkaar opgeteld. 

 

Wit 265         Glas: € 8,- 

         Fles: € 42,50 

Een blend van Johanitter, Auxerrois, Solaris en Riesling wat resulteert in frisse tonen van citrus, 

appel en peer welke opgevolgd worden door exotische vruchten.  

 

Rosé 265                                                                                                                               Glas: € 8,- 

                                                                                                                                                Fles: € 42,50  

Een blend van Dornfelder, Monarch, Cabernet Cortis, Pinot Noir en Cabernet Cantor waarbij 

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

 

Rood 265         Glas: € 8,- 

         Fles: € 42,50 

Een blend van Dornfelder, Pinot Noir, Regent wat resulteert in een soepele, fruitige wijn die 

gedeeltelijk op eikenhout is gelagerd. Deze wijn kenmerkt zich door een fruitige geur van rood en 

zwart fruit. 

 

 



 

 

 

 

Deze premium wijnen zijn gemaakt van druivensoorten die op wijngaard WIJland groeien. 

Deze wijnen zijn vernoemd naar Judith en Camille Oostwegel Sr. Dit zijn de ouders van 

Camille Oostwegel. Hij heeft deze wijnen, als teken van dankbaarheid, vernoemd naar zijn 

ouders, vandaar ‘Hommage’. 

Judith        Glas: € 11,- 

        Fles: € 55,- 

Een blend van Souvignier Gris, Johanitter, Auxerrois, Chardonnay, Riesling en Pinot Gris wat 

resulteert in een volfruitige wijn met steenfruit als witte perzik en abrikoos, een volle achterkant 

door de houtlagering op 500 liter barrique vaten. 

 

Camille        Glas: € 11,- 

        Fles: € 55,- 

Een blend van Dornfelder, Regent, Cabernet Cortis en Monarch wat resulteert in een volfruitige 

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

de houtlagering en delicate tannines. 

 

Proef onze samengestelde selectie aan huiswijnen. Kies uit twee karakteristieke wine tasting 

flights, geserveerd met bites om van te genieten gedurende uw bezoek aan Winselerhof. 

Flight Wijn 265         € 35,- 

Een unieke ervaring met onze WIJn 265 wit, rood en rosé. Gemaakt van een samenstelling 

van druivensoorten, waar de naam 265 verwijst naar de totale van de hoogte van zowel de 

WIJland wijngaard en die van Wijnmakerij St. Martinus in Vijlen. Deze drie delicate wijnen zijn 

geschikt voor elke gelegenheid. 

        

Flight Winemaker Selection         € 45,- 

Ontdek onze exclusieve wijnen die op kleinschalige wijze zijn geproduceerd tijdens een wine 

flight die het beste van onze samenwerking met Wijnmakerij St. Martinus in het zonnetje zet. 

De proeverij is inclusief vier wijnen geselecteerd door onze wijnmaker: 

- Mosaïc mousserend

- WIJn 265 wit

- Judith Hommage

- Camille Hommage 



 

 

 

3-gangenwijnarrangement  € 32,- 

4-gangenwijnarrangement € 43,- 

5-gangenwijnarrangement € 52,-  

6-gangenwijnarrangement € 59,- 

 

* Deze zijn ook beschikbaar als bob-arrangementen. 

 

Villa Raiano 2020 | Campania | Falanghina € 9,75 

Colli Orientali 2021 | Visintini | Friuli | Pinot Grigio  € 9,75 

Edda 2021 | San Marzano | Puglia | Chardonnay, Moscatello, Fiano € 9,75 

Borgo dei Posseri 2021 | Trentino-Alto Adige | Sauvignon Blanc € 9,75 

Arridu 2021 | Valdibella | Sardinië | Grillo € 9,75 

Wijngoed Thorn 2021 | Limburg | Riesling € 9,75 

Cima Rosa 2021 | Fosso Corno | Abruzzo | Montepulciano                € 9,75

Salvatore Lilli 2021 | Abruzzo | Montepulciano € 9,75 

Valpolicella Ripasso 2018 | Montresor | Veneto | Corvina, Rondinella, Molinara € 9,75 

Chianti Classico 2019 | Tenuta Degli Dei | Toscane | Sangiovese € 9,75 

Luisa 2019 | Friuli | Cabernet Franc € 9,75 

Barbera d’Alba 2019 | Cascina Ghercina | Piëmonte | Barbera € 9,75 

Sampietrana 2020 | “68 Vignaioli” | Puglia | Primitivo  € 9,75 

 

 

 

 

 



 

 

 

St. Pauls  

Ruländer 2021 | Pinot Grigio Fles: € 55,- 

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

een frisse, zachte smaak en is onopvallend bloemig. 

 

Solander 

Gewürztraminer 2020 Fles: € 55,- 

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 

Pinot Bianco 2020 | Weissburgunder Fles: € 60,- 

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

florale toetsen.

 

 

Valentino 

Gavi La Scolca 2020 | Cortese Fles: € 52,50 

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. 

 

Bricco Lagotto  

Roero Arneis 2019 | Arneis Fles: € 55,- 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

Cornarea 

Roero Arneis 2020 | Arneis                                                                                                   Fles: € 65,- 

Een elegante wijn met een stro-gele kleur en aroma’s van witte bloemen, peer, witte perzik, ananas 

en passievrucht.  

 

Bricco Maiolica  

Rolando 2019 | Chardonnay Fles: € 65,- 

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 2019 | Cortese                    Fles: €67,50 

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

huiswijn van Queen Elizabeth. 

 

Bricco Maiolica  

Pensiero Infinito 2017 | Chardonnay Fles: € 99,- 

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. 

 

Visintini  

Cinzia 2019 | Pinot Bianco, Friulano   Fles: € 42,50 

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 2021 | Pinot Grigio Fles: € 52,50 

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.  

 

 

 



 

 

Vigna Traverso 

Colli Orientali 2021 | Sauvignon Blanc                                   Fles: € 52,50 

Wijn met delicate groene accenten. Bouqet doet denken aan munt, witte peer, vlierbloesem, 

papaja en exotisch fruit. Mineraal en aromatisch karakter met fijne zuren. 

 

Prá 

Otto Classico Soave 2020 | Garganega Fles: €50,- 

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

 

Borgo Stajnbech 

Stajnbech 2019 | Chardonnay Fles: € 52,50 

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 

Tufaia Classico Soave 2020 | Garganega, Trebbiano di Soave Fles: € 55,- 

Deze cru 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. 

 

Prá 

Monte Grande Soave Classico 2019 | Garganega, Trebbiano di Soave Fles: € 62,50 

Doordat de druiven groeien op vulkanische bodem vindt u typerende minerale aroma’s terug in de 

wijn. Daarnaast tonen van exotisch fruit en gele citrusvruchten. De lange afdronk bevat hints van 

vanille en amandel. 

 

Inama  

Vulcaia Fumé 2018 | Sauvignon Blanc fles: € 75,- 

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. 

 



 

 

San Patrignano  

Aulente Rubicone 2020 | Sauvignon Blanc, Chardonnay Fles: € 54,- 

Deze heldere, strogele wijn toont karakteristieke aroma’s van gras, Golden Delicious-appel, 

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

Aia Vecchia 

Vermentino 2021 | Vermentino Fles: € 55,- 

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. 

 

Panizzi 

Vernaccia 2020 | Vernaccia Fles: € 55,- 

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. 

 

Castello Banfi 

Serena 2019 | Sauvignon Blanc Fles: € 60,- 

De wijn vergist grotendeels op RVS vaten het andere deel rijpt op barriques, hierdoor ontstaat een 

verrassing aan frisse aroma’s maar ook de typische vanille en cederhout tonen komen naar voren. 

 

Valgiano 

Palistorti di Valgiano 2015 | Malvasia, Trebbiano, Vermentino Fles: € 67,50 

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 | Vernaccia Fles: € 70,- 

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

houtlagering toegepast van 24 maanden wat zorgt voor meer diepgang en complexiteit. 

 

Castelli di Jesi 

Frati Bianchi “Il Priore” 2019 | Verdecchio Fles: € 70,- 

De intens strogele kleur duidt op een fullbody wijn, het bouquet 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. 

Centovie 

Colli Aprutini 2016 | Pecorino Fles: € 50,- 

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

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

ondergaan wat zorgt voor een romig gevoel in de mond. 

  

Cantine Briziarelli 

Grechetto 2019 | Grechetto Fles: € 55,- 

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. 

 

Castello della Sala 

Bramito 2021 | Chardonnay Fles: € 55,- 

Een vol-fruitige wijn met een zuiver Chardonnay-karakter, tropisch fruit en dan vooral ananas, 

mooie vanilletonen en wat toast. De elegante en zachte smaak met mineralen heeft een mooie 

balans, een schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk. 

 



 

 

Tenute Rubino  

Marmorelle 2020 | Malvasia Bianca, Chardonnay Fles: € 49,50 

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 | Chardonnay, Moscatello, Fiano Fles: € 55,- 

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. 

Cantina Santa Maria la Palma 

Aragosta 2021 | Vermentino Fles: € 50,- 

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

zilte tonen naar voren komen. 

Mandrarossa  

Fiano 2019 | Fiano Fles: € 47,50 

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. 

 

DonnaFugata  

Prio 2019 | Catarratto Fles: € 55,- 

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 | Chardonnay Fles: € 75,- 

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. 

 

Fosso Corno 

Cima Rosa 2021 | Montepulciano       Fles: € 52,50 

Fris, elegant, aangenaam intens en delicaat met lichte hints van rozen en rode bessen.  

 

Tenuta di Biserno 

SOF 2021 | Cabernet Franc, Syrah Fles: € 55,- 

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 Terlano  

Torilan 2019 | Merlot, Cabernet Sauvignon Fles: € 52,50 

Rode bosvruchten 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 | Lagrein Fles: € 95,- 

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

complexiteit zorgen. De afdronk is lang. 

 

Cascina Ghercina 

Barbera d’Alba Superiore 2020 | Barbera Fles: € 45,- 

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

ronde tannines. 

 

Paolo Manzone 

Langhe ‘Luvi’ 2019 | Nebiolo, Dolcetto Fles: € 55,- 

Intense volle wijn met tonen van donkerrood fruit gecombineerd met de toegankelijkheid van 

rozenblaadjes en viooltjes.  

 

Bricco Maiolica 

Tris 2019 | Barbera, Dolcetto, Merlot Fles: € 55,- 

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

op Franse eikenhouten vaten. 

 

 

 

 



 

 

Bricco Maiolica 

Dolcetto d’Alba 2018 | Dolcetto Fles: € 59,50 

Robijnrode wijn met een fruitig aroma met hints van framboos, aardbei en rode bessen. Zacht en 

fris van smaak, delicaat en lichte tannines. 

 

Poderi Cellario 

Dogliani San Luigi 2019 | Dolcetto Fles: € 60,- 

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

 

Castello di Perno 

Langhe 2018 | Nebbiolo Fles: € 65,- 

Een zeer aangename mix van bloemige, fruitige en zachte pittige geuren, met als afsluiter viooltjes 

en vanille. Een fris levendig bouquet met zachte tannines en zuren. De wijn heeft een zeer lange 

afdronk rode bessen, frambozen en aalbes. 

 

Cascina Ghercina 

Barbaresco 2018 | Nebbiolo Fles: € 65,- 

In de neus elegant met balsamico tonen. Een warme, mondvullende wijn met een mooie structuur, 

zijdezachte tannines en een lange afdronk. 

 

Bricco Maiolica  

Cumot Superiore 2019 | Nebbiolo Fles: € 65,- 

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

tannines met hints van houtrijping. 

 

Bricco Lagotto 

Barolo 2015 | Nebbiolo Fles: € 85,- 

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

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

 

 

 



 

 

 

Paolo Manzone  

Barolo Riserva 2016 | Nebbiolo Fles: € 115,- 

Manzone heeft zich laten inspireren door de Bourgogne en maakt Barolo’s die op Franse 

Bourgogne-vaten rijpen. Robijnrode wijn met een rijk en krachtig karakter. Tegelijkertijd 

harmonieus en zacht met tonen van kersen, rozen, specerijen en salie. 

Corte Figaretto 

Valpolicella 2020 | Corvina, Corvinone, Rondinella Fles: € 52,50 

Een robijnrode elegante wijn met hints van kersen, pruimen en bramen.  

 

Bolla                                                                                                                                                   

Creso 2018 | Corvina, Cabernet Sauvignon              Fles: € 60,- 

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. 

 

Corte Figaretto  

Valpolicella Ripasso 2020 | Rondinella, Corvina, Molinara     Fles: € 67,50 

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

denken aan tabak en zwarte peper. 

 

Bolla  

Amarone Classico Riserva 2015 | Corvina, Rondinella      Fles: € 100,- 

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. 

 

San Patrignano  

Noi 2019 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot Fles: € 55,- 

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. 



 

 

Pietra del Diavolo 

Vino Nobile di Montepulciano 2019 | Sangiovese, Merlot    Fles: € 55,-  

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. 

 

Tenuta Degli Dei  

Chianti Classico 2019 | Sangiovese   Fles: € 60,- 

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. 

 

Tenuta Perano 

Frescobaldi Riserva 2017 | Sangiovese Fles: € 62,50 

De geur is complex en intens. Bloemige geuren en fruitige tonen herinneren aan zwarte bes en 

bosbes. De wijn heeft een warm mondgevoel met veel zwart fruit zoals pruimen, kersen en 

bramen. De afdronk is lang en harmonieus. 

 

Petrolo Torrione 

Val d’Arno di Sopra 2018 | Merlot Fles: € 62,50 

Krachtige houtgerijpte wijn met tonen van donkerrood fruit zoals bramen en Amarene kersen en 

scherpe tannines met een lange afdronk. 

 

Villa Antinori 

Chianti Classico Riserva 2018 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot Fles: € 65,- 

Een exclusieve Chianti Classico 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. 

 

 

 



 

 

Lodovico Antinori Biserno 

Insoglio del Cinghiale 2018 | Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot     Fles: € 65,- 

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. 

 

Castello Banfi 

Cum Laude 2017 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah      Fles: € 65,- 

In de neus hints van rood en zwart fruit, deze vindt u ook terug in de smaak met daarbij kruidige 

tonen en zoethout. Een aanhoudende afdronk met krachtige tannines. 

 

Centolani Pietranera 

Rosso di Montalcino 2019 | Sangiovese Fles: € 65,- 

Rijke wijn met een vol mondgevoel met aroma’s van donkerrood fruit die lang blijven hangen, 

daarbij elegante tannines en een lange aangename afdronk. 

 

Tenuta Perano 

Frescobaldi Chianti Classico 2018 | Sangiovese Fles: € 67,50 

Elegante robijnrode rijke wijn met veel diepgang. Fruitige aroma’s met hints van kersen, zwarte 

bessen en bramen. Florale wijn met een delicate afdronk. 

 

Sesta di Sopra 

Rosso di Montalcino 2018 | Sangiovese Fles: € 75,- 

Intense wijn met aroma’s van vers rood fruit en tonen van toast en vanille. Zeer rijk en rond en 

met een zeer smaakvol mondgevoel.  

 

Tenuta Luce 

Lucente 2016 | Merlot, Sangiovese               Fles: € 75,- 

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

bessen en verschillende jam-achtigen smaken. De zachte tannines zorgen voor een elegante en 

ronde afdronk. 

 

 

 



 

 

Castello Banfi 

Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2017 | Sangiovese     Fles: € 105,- 

De smaak is complex met hints kersen, viooltjes, cederhout, kaneel, kruidnagel en dit alles 

aangevuld met donker fruit. Een mooie balans van zuren en tannines. 

 

Tenuta Luce 

Luce 2016 | Merlot, Sangiovese          Fles: €150,-  

In de neus complexe geuren van rijp fruit welke in de mond naar voren komen in de vorm van 

kersen en pruimen. Daarbij tonen van vanille en lichte kruiden. De wijn heeft een lange afdronk. 

 

Avignonesi / Capannelle 

50 & 50 2013 | Merlot, Sangiovese         Fles: € 190,- 

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

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

 

Marchese Antinori 

Tignanello 2018 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Fles: € 248,- 

De befaamde wijn van Antinori met complexe verfijnde geuren met aroma’s van tabak, bramen en 

zwarte bessen. De smaak is vol, delicaat en zijdezacht met lichte zoete hints, mooie evenwichtige 

tannines en een volle aanhoudende afdronk. 

 

Tenuta San Guido 

Sassicaia Bolgheri 2015 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Fles: € 496,- 

Het vlaggenschip van Bolgheri is robijnrood van kleur en heeft een intense rijke neus van pruimen, 

kersen, bosfruit, specerijen en tabak. De smaak is krachtig en rijk, fruitig, harmonieus en met 

stevige maar zijdezachte tannines.    

 



 

 

Cantine Briziarelli 

Rosso di Montefalco 2017 | Sangiovese, Merlot, Sagrantino       Fles: € 50,- 

Tonen van frisse kersen en pruimen komen samen met hints van rozen en viooltjes waarna u 

lichte vanille en kruiden vindt in de afdronk. 

 

Fosso Corno 

Montepulciano d’Abruzzo 2019 | Montepulciano         Fles: € 60,- 

Delicate tonen van pruimen, kersen en wat leer en tabak. Volle wijn met ook hints en smaken van 

zwarte bessen, bramen en zwarte peper. Lange intense afdronk. 

 

Cantina San Donaci  

Contrada del Falco 2018 | Negroamaro, Primitivo, Malvasia       Fles: € 45,- 

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. 

 

Cignomoro 

Susumaniello 2020 | Susumaniello            Fles: € 48,50 

Wijn met paarse tinten en een fris bouquet aroma’s dat doet denken aan kleine vruchten uit het 

bos. In de mond is hij rond met mooie structuur en de zoetheid van het aanwezige fruit. 

 

San Marzano 

Talo 2020 | Primitivo Fles: € 49,50 

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 Sampietrana 

“68 Vignaioli” 2020 | Primitivo Fles: € 52,50 

Volle ronde wijn met veel tonen van zwart fruit. Zeer smaakvol met een intense en florale afdronk 

met heel veel diepgang en een complex karakter. 



 

 

Cantina Sampietrana 

“68 Vignaioli” 2019 | Negroamaro, Susumaniello      Fles: € 57,50 

Deze krachtpatser is een samenspel tussen “Vieilles Vignes” van Negroamaro en Susumaniello. 

Heerlijk rood fruit, mooi geconcentreerd, subtiele smaak door het eiken hout en een lange afdronk 

met de nodige elegantie. 

Vegneti del Vulture 

Piano del Cerro Aglianico 2018 | Aglianico Fles: € 69,-  

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. 

 

Tenuta Luzzolini 

Ciro Rosso Classico 2020 | Gaglioppo Fles: € 45,- 

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

aanwezig zijn voor zowel de smaak als het bouquet. 

 

Gerbino 

Rosso di Giovanna 2018 | Syrah, Merlot, Nero d’Avola    Fles: € 45,- 

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 2019 | Cabernet Franc, Nero d’Avola Fles: € 59,- 

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 | Nero d’Avola Fles: € 125,- 

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. 

 

Hoeve Nekum 

Cuvée 2019 | Solaris, Riesling, Gewürztraminer Fles: € 40,- 

Deze blend resulteert in aroma’s van licht exotisch fruit, bessen en appel. In de afdronk 

aangename zuren. 

 

Wijngoed Fromberg  

Müller Thurgau 2020  Fles: € 45,- 

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. 

 

Wijngoed Thorn 

Riesling 2020 / 2021 Fles: € 55,- 

Volle sappige wijn met typische groengele kleur met een stuivend aroma met veel rijp fruit zoals 

perzik, lychees en mango. Mooie zachte afdronk met de karakteristieke Rieslingzuren. 

 

Apostelhoeve 

Cuvée XII 2021 | Müller Thurgau, Auxerrois, Pinot Gris        Fles: € 55,- 

Afkomstig van de oudste Nederlandse wijnmaker, in de neus vindt u vooral exotisch en wit fruit. In 

de mond ook florale toetsen met een licht bittere afdronk. 

 



 

 

 

 

Wijngoed Fromberg              

Barrique Fleur 2020 | Monarch       Fles: € 52,50 

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

barriques. 

 

Wijndomein Stokhem               

Pinot Noir 2018              Fles: € 55,- 

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. 

 

Wijngoed Thorn 

Dornfelder 2020             Fles: € 59,-

Donkerrode soepele elegante wijn. Volle smaak met veel rood en zwart fruit. Gerijpt op oude 

barriques van Frans eikenhout met een kleine touch van karamel en vanille. Fluweelzachte 

afdronk met milde, rijpe tannines.     

 

Domein de Wijngaardsberg 

Pinot Noir 2017             Fles: € 65,- 

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. 

 

Domein Aldeneyck (BL) 

Pinot Noir 2019             Fles: € 65,- 

Een wijn met mooie diepgang en complexiteit met een lange kruidige afdronk. 



 

 

 

Cascina Ghercina Glas: € 8,00 

Moscato d’Asti | Piëmonte | Moscato Fles: € 39,- 

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. 

 

Janare “La Guardiense”  Glas: € 9,00 

Quid Aroma Spumante | Campania | Moscato Fles: € 42,50 

Rijpe peer typeert deze wijn qua smaak, in de afdronk vindt u ook nootachtige tonen.  

De zoetigheid is mooi gebalanceerd door de zachte mousse. 

 

Cantina Cardeto Glas: € 9,50 

Donna Armida 2018| Umbria | Procanico, Grechetto, Verdello    Fles: € 45,- 

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. 

 

Domein Steenberg Glas: € 11,- 

Gewürztraminer 2018 | Mergelland, Limburg Fles € 55,- 

Van een van de meest zuidelijke wijngaarden in Nederland is dit een edelzoete dessertwijn met 

gouden reflexen, rijk en overvloedig met minerale tonen van vuursteen. De neus is krachtig en 

heeft een explosie van exotisch fruit, citrus en specerijen. 

 

Castello Banfi Glas: € 12,50 

Florus 2018 | Toscane | Moscadello Fles € 65,- 

Dessertwijn met een brede en intense geur. Aroma’s van ananas, honing en abrikozen. Vol en zeer 

krachtig zoet, maar zeer aangenaam in zijn fruit. Sappig en fris door door een vleugje zoet en 

zuurtje na. 



 

 

 

Rosa Foffani Glas: € 9,50 

Delle Venezie 2014 | Veneto | Moscato Rosa Fles: € 45,- 

Deze rosé dessert-wijn heeft intense tonen van rozen, frambozen en rode bessen. Door zijn leeftijd 

heeft ie ook aroma’s van gedroogd fruit, vijgen, dadels en noten.  

 

San Marzano Glas: € 9,00 

11 Filari | Puglia | Primitivo Fles: € 42,50 

De neus geurt intens en complex naar rijpe fruit tonen en specerijen. De aanzet is rijk en vol met 

nuances van honingm gevolgd door een afdronk met verfrissende tonen.  

 

San Donaci  Glas: € 10,- 

Pietra Caya Passito 2019 | Puglia | Malvasia Nera Fles: € 49,- 

Een zeer aromatische zoete wijn met tonen van bosbessen en natuurlijke fruitsappen. Vol 

mondgevoel en ronde harmonieuze afdronk.   

 

 


