
Vini a bicchiere 



Prosecco Spumante Brut  Treviso DOC Le Contesse - Veneto         

Deze lichtgele Prosecco heeft een aanhoudende perlage. U proeft tonen van gele appel en aan de neus tonen van witte bloe-

men. Heerlijke frisse Prosecco met een lange finale.   

     

Bianco di Bellona Irpinia  DOC Tenuta Cavalier Pepe - Campania      

Afkomstig van de Italiaanse Apennijnen in de provincie van Avellino een gebied met een lange en belangrijke wijntraditie. 

Gemaakt van Coda di Volpe druif. Aan de neus tonen van citrus en wit fruit. De smaak van deze elegante wijn is fris 

droog, in balans met een lange afdronk.  

 

Grechetto Umbria IGT Broccatelli & Galli - Umbrie        

Op de prachtige heuvels van Torgiano “een echt wijndorp” wordt deze wijn gemaakt van 100% Grechetto een lokale druif. 

Aan de neus licht exotisch fruit en bloemig. In de mond elegant, fruitig en minerale.  

 

Rosa del Basilio IGT Verona – FlaTio - Veneto        

Gemaakt van 80% Molinara en 20% Corvina met handen geplukt. Om deze kleur te krijgen blijven most en schillen in 

contact voor een nacht. In de neus fruitig zoals kersen, veldbloemen en een hint van balsamico. In de mond is het hele boe-

ket rijkelijk gerepresenteerd met een frisse smaak.  

 

Negroamaro Puglia IGP La Voliera  - Puglia         

100% Negroamaro. Aan de neus rood fruit, specerijen, kruidig. In de mond rond en vol met aangename zachte tannine. 

Fruitige smaak  met een zoetje in de afdronk.   

 

Dirupi Rosso di Toscana Natale Gini - Toscana                                   

Gemaakt van 100% Sangiovese oude wet! In het hart van Toscane door het familiebedrijf Gini. Aan de neus een prettig 

zachte bouquet van rood fruit, kersen en vanille. De geuren zijn in de mond in een mooie balans goed terug te herkennen, 

ook in de afdronk blijven deze staan. Een deel van de wijn rijpt 8 maanden op kleine Franse eiken vaten (barriques). 

Leuk om te weten: Deze wijn wordt gemaakt in Vinci, het dorpje waar Leonardo Da Vinci is geboren. 

 

 

Vini a bicchiere 

Wijn per glas 



Franciacorta Brut DOCG – Le Quattro Terre - Lombardia       

Chardonnay en Pinot Noir Metodo Classico - 20 maanden gerijpt. Franciacorta op zijn best kan concurreren met 

champagne. Deze wijn is schitterend goudgeel van kleur met een mooie mousse vol met heerlijke tintelende bubbels. Het 

bouquet van deze wijn is vol met duidelijk te onderscheiden aroma’s van perzik, appel en een hint van gist en toast. De 

smaak is fris, prachtig strak, en fruitig met een mooie gebalanceerde afdronk. Het kwaliteits-aperitief uit Italie. Mensen 

met liefde en passie voor hun wijnen.  

 

Roero Arneis DOCG - Ceste - Piemonte           

Roero Arneis is de meest bekende witte wijn uit Piemonte. Gemaakt van 100% Arneis druiven. Aan de neus fris, fruitig 

en nootachtige aroma's. In de mond gele fruit met een mooie lange afdronk met een klein bittertje en de nootachtige aroma's 

is terug. 

 

Pinot Grigio DOC – I.A. San Michele all’Adige Fonazione Edmund Mach - Trentino  

Gemaakt van 100% Pinot Grigio druif met een kleur van lichtgeel naar goudgeel. Aan de neus duidelijke bloemige tonen 

en een intense smaak; droog, zacht en vol met een mooie zuurgraad. Istituto Agrario San Michele all’Adige ook genoemd 

“Fondazione Edmund Mach” is geen gewone wijnproducent, maar het is de belangrijkste universiteit van oenologie in 

Italië, waar één van de beste oenologen en docenten van de universiteit een kleine productie maakt van alle typische autoch-

tone druiven van deze regio met een bijzonder hoge kwaliteit.  

 

Vermentino di Sardegna Sardo DOC Tenute Soletta - Sardegna       

Gemaakt van 100% Vermentino druif een typische witte druif uit Sardinië. Aan de neus fris, intens, bloemen en een 

vleugje honing. In de mond fris en evenwichtig, mineraal, ziltig en fruitig met een complexe volle afdronk. 

 

Frassitelli Ischia Bianco DOC  Casa D’Ambra - Campania                 

Gemaakt van 100% Biancolella druif. Aan de neus delicaat, fruitig, bloemig met tonen van jeneverbes. De smaak is 

droog, fris, elegant fruitig, mineraal en ziltig met een lange aanhoudende amandelafdronk. Uitstekend met diverse berei-

dingen van vis. Afkomstig van Ischia, een klein vulkanisch eiland in de Golf van Napels. De wijngaard van Frassitelii , 

ligt 500m. boven de zeespiegels. 

 

Vini Bianchi 

Witte wijnen 



Chianti Classico DOCG  - Villa Montepaldi - Toscana         

Deze briljant granaat rode wijn heeft een intens bouquet, fijn, elegant en fluweelzacht,  en geeft de voorkeur aan gerechten 

van de grill, rood vlees en oude kaas. Deze wijn is  voor 80% gemaakt van de bekende Toscaanse Sangiovese druif. 

 

Cannonau di Sardegna DOC Corona Majore Tenute Soletta - Sardegna           

Gemaakt van 100% Cannonau druif een typische rode druif uit Sardinië. Aan de neus intens en karakteristiek aards met 

hints van mineralen, viooltjes en granaatappel. In de mond krachtig, warm, volle structuur met ronde elegante tannine.  

 

Terre del Varo Irpinia Rosso DOC Tenuta Cavalier Pepe - Campania        

Afkomstig van de Italiaanse Apennijnen in de provincie van Avellino een gebied met een lange en belangrijke wijntraditie. 

Gemaakt van 85% Aglianico en 15% Merlot. Aan de neus zeer aantrekkelijk door de frisheid van bosfruit en kersen, ook 

de houtlagering komt duidelijk naar voren. De smaak is  rond, zachte tannine vol met vanille tonen, mooi in balans met 

een lange afdronk. 

 

Primitivo di Manduria DOC Monte dei Cocci Tenute Girolamo - Puglia     

Gemaakt van 100% Primitivo druif. Aan de neus rood fruit, pruimen, kersen, specerijen, violen, bloemen. In de mond 

een fruitig boeket, zeer rijk met tonen van kersen en zoethout. Deze wijn heeft een volle smaak, fluweelachtig, warm en 

geurig. 

 

Barolo Menico DOCG  - Ca’Brusa - Piemonte         

Dat de Barolo ook wel ‘Wijn der Koningen en Koning onder de wijnen’ wordt genoemd is niet voor niets. Sinds 1980 is 

DOCG een van de bekendste Italiaanse wijnen.100% Nebbiolo. Aan de neus duidelijk en uitgebreide geuren van zoethout, 

munt en hooi. In de mond vol en elegant en in goede harmonie met de geur, elegant krachtig met zilte tannines. 

 

 

 

 

 

Vini Rossi  

Rode Wijnen 


