
I NOSTRI VINI /WIJNKAART

SPUMANTI

Lambrusco Dell’Emilia ‘Amabile’ - Dalfiume Nobilvini Emilia Romagna

€ 5,50 per glas € 21,00 per fles

Voor de zoete bekjes onder ons. Robijnrode kleur met paarse reflecties. Een levendige

schuimkraag. Mooi boeket met frisse, fruitige en harmonieuze aroma’s.

Prosecco Rebuli - Brut - Valdobbiadene Italië

€ 7,50 per glas / € 33,00 per fles

Fijn en aanhoudend parelend. Geuren van acaciabloesems en dadel met toetsen van appel en peer. 

Zeer fris en aangenaam van smaak. Licht aromatisch en droog.

VINI BIANCO AL BICCHIERE

2017 Epicuro Pinot Grigio - Sicilia

€ 4,50 per glas / € 12,50 per karaf 0,5l / € 21,00 per fles

Licht strogele kleur. Aroma’s van exotisch fruit, perzik en abrikoos samengebracht tot een

levendige, pittige twist. De smaak is elegant en fris met een sublieme balans tussen fruit en zuurgraad.

VINI ROSATO AL BICCHIERE

Primitivo Rosato - Epicuro - Puglia

€ 4,50 per glas  / € 12,50 per karaf 0,5l / €  21,00 per fles

De rosé wijn is helder licht donker van kleur en heeft fruitige aroma’s van rijpe bessen.

Fluweelzachte smaak, met toetsen van frambozen en aardbeien.

VINI ROSSO AL BICCHIERE

Montepulciano - Epicuro - Abruzzo

€ 4,50 per glas  / € 12,50 per karaf 0,5l / € 21,00 per fles

Gul, rijp en kruidig. Een verrukkelijke wijn uit het zonnige en mooie Abruzzo. Bosvruchten,

zwarte bessen, vleugje peper. Milde vlotte stijl met hoge doordrinkbaarheid en soepel karakter.

Salice Salentino Riserva - Epicuro Salento

€ 5,50 per glas  / € 14,50 per karaf 0,5l / € 24,00 per fles

Deze middelzware wijn heeft het zoetje van gekonfijte kers en het frisse van rode bes. Hij

smaakt vol en krachtig en heeft een soepele structuur met ‘bite’. Rock ‘n’ Roll met druiven!



VINI BIANCHI

Chardonnay / Sauvignon - Russolo - Friuli    € 27,00 per fles 
Verrassende blend uit de hand van Friuli’s topwijnmaker . Romig en vlot.

Uitstekende balans en een lange afdronk.

2016 Poggio Nicchiaia • Fiore del Borgo • Vermentino IGT    € 29,00 per fles

Strokleurig. Strakke droge wijn met intense aroma’s van vers fruit. Complexe neus met
bloemige aspecten en hints van perzik en salie, aroma’s van gekruid fruit. De smaak is strak, droog

en fris met intense aroma’s van vers fruit. AWARDS: de Fiore del Borgo 2016 heeft een zilveren 
medaille van International Wine Challange 2017, alsook brons bij Decanter 2017 met 88 punten.

VINI ROSSI

Barbera d ’Alba - Bel Colle - Piëmonte    € 27,00 per fles

De Italiaanse verleider! Veel zwarte bessen, specerijen en een toets van vanille  
leidt tot een aromatische expressie.

Supertuscan - Poggio Nicchiaia - Mania - Toscane    € 33,50 per fles

70% Sangiovese, 15% Merlot en 15% Cabernet Sauvignon. De geur kenmerkt zich door
aroma’s van zwart fruit (kersen, bramen, cassis), viooltjes, kruiden, wat vanille en mint. 

De smaak is buitengewoon intens, complex met krachtige maar elegant tannine.

Chianti Classico - Nunzi Conti - Toscane    € 36,50 per fles

Lekker getoaste neus. Hints van cederhout en vanille. Intens en stevig karakter. In de smaak
zwarte bes, een vleugje tabak en een lange, edele en licht gerookte finale. Deze klasbak
vraagt om gegrild of geroosterd vlees maar evenzeer bij wild en kaasschotels. Vorig jaar

bekroont met brons op de Decanter Asia Wine Awards 2016 met 87 punten!

2013 Duca di Saragnano Vino Nobile di Montepulciano Toscane    € 39,50 per fles

Wijn is altijd synoniem voor kunst, maar dat is niet genoeg voor het behouden van
producenten van superieure kwaliteit. Daarbij komt nog meer kijken, zoals liefde verzorging
en techniek van de producent. De passie voor de druif en de puurheid van alle fases van de
wijnbereiding, zijn de geheimen van hun wijnen. De lijn Duca di Saragnano is hun heerlijke,

verrukkelijke, kostelijke resultaat.

2013 Cent’anni • ‘Supervenetian’ • Amarone della Valpolicella – Veneto    € 65,00 per fles

Intens granaatrood. Droge fruitige wijn. Aroma’s van rood fruit, rode jam met kruidige
toetsen. Vol en fluwelig in de mond met de smaak van kers en vanille in de afdronk.

AWARDS: 97 punten ofwel de Platinum Medaille ‘Superlative’ door Tasting.com.


