
VINI
 Wijn vertelt een verhaal van druiven, van de wijnboer, 
van de streek en van een jaar lang hard werken om een 

heerlijke wijn te maken die u kunt gaan drinken. 

De wijnboer maakt het verschil: bij een goede wijn weet 
je wie hem heeft gemaakt. Daarom werken wij samen met 

Wijndivas. Op die manier hebben wij wijnen die direct 
vanuit de wijnboer in uw glas wordt geschonken. 

Ook worden deze wijnen vol passie en overtuiging gemaakt, 
en dat alles op een duurzame manier.





SPUMANTI
PROSECCO SPUMANTE DOC “SALT”
Mass Bianchet

Italië | DOc PrOseccO | Glera

Familiehuis Mass Bianchet maakt op de traditionele manier een fantastische 
frisse verfijnde bubbel, met een elegante fruitigheid. Typisch Italiaanse 
elegantie uit hét hart van het Prosecco gebied, de wijngaarden van de door 
UNESCO erkende wijnregio’s, in de heuvels in noord Italië. 

  5.6           32

SPUMANTE ROSÉ EXTRA DRY Mass Bianchet

Italië | IGt VenetO | MarzeMinO

Feestje om te drinken en voor op tafel, deze ‘rosé Prosecco’. Met een zeer mooie 
lichtroze kleur, een fruitige frisheid en elegante bubbel. Gemaakt van de noord 
Italiaans autochtone Marzemino druif.

  6           34

Wij heBBen reGelMatiG MOOie Wijnen Buiten De Wijnkaart, 

VraaG Ons er Gerust naar.



BIANCHI
PESCARETE BIANCO Villa MeDici

Italië | IGt VenetO | GarGaneGa, treBBianO tOscanO, cOrtese

Heerlijk zacht, toegankelijk en heel licht fruitig. Een mooie blend van 
verschillende druivenrassen die kenmerkend zijn voor het noorden van Italië; 
de wonderschone regio rond het Gardameer. Ideaal voor bij de borrel en bij 
gerechten die een beetje pit of kruidigheid hebben. 

  4.8           23.5

IL GRIGIO Villa MeDici

Italië | DOc PinOt GriGiO | PinOt GriGiO 

Uit goede samenwerkingen komen hele goede dingen: zoals deze Il 
Grigio! Familiehuis Villa Medici weet hoe een Pinot Grigio is bedoeld; 
verfrissend, zacht met een knisperende frisheid en perfect in balans. 
Fantastisch bij een wat lichtere maaltijd, maar ook ideaal bij de borrel. 

  5.4           26,50

FIANO cantina sanPaOlO (clauDiO Quarta)

Italië | IGP caMPania| FianO 

Mooie subtiele wijn met een wat voller karakter en heerlijk zacht van smaak. 
Gemaakt van de autochtone druivensoort Fiano in de regio Campanië, de regio 
van de stad Napels. Traditie, ambacht en passie kenmerkt Claudio Quarta en 
zijn wijnen. Heerlijk bij wit vlees en schaaldieren.

  5.6           27.5

LIBIAM la riFra

Italië | DOc luGana | treBBianO Di luGana  

Een echt alleskunner, deze Libiam van de broers Claudio en Luigino van 
familiehuis La Rifra helemaal in het zuidelijkste puntje van het Gardameer. 
Bloemig, fris, fruit, zacht, delicaat met een karakteristieke mineraliteit.

  5.8           29

TARTUFO BIANCO MarrOne

Italië | DOc PieMOnte | cOrtese, charDOnnay

Valentina Marrone zet hiermee een waanzinnig leuke wijn neer: een blend van 
internationaal bekend en autochtoon (Chardonnay en Cortese). Uiterst elegant 
en zacht, met een uitstekende balans van aciditeit en aromatisch. Perfect bij de 
borrel, voorgerechten, vis en zachte kazen.

  6           29,5

FRIULANO staniG

Italië | DOc Friuli cOlli Orientali | FriulanO

In de bergen, dicht tegen de grens met Slovenië, groeien de Friulano 
druiven waar Francesco Stanig deze fantastische wijn van maakt. Fris, 
met een grandioze structuur door de ‘sur lie’ rijping en het karakteristieke 
amandelbittertje. Probeer ook eens bij de ‘salumi’, als de locals, een top 
combinatie.

  6.2           30

CHARDONNAY ‘ALESSANDRO’ GianFrancO BOViO

Italië | DOc lanGhe | charDOnnay

Grandioze Chardonnay met opvoeding op eikenhouten vaten, die doet denken 
aan de Bourgogne, maar met de Italiaanse elegantie en passie. Alessandra 
Bovio heeft deze top wijn vernoemd naar haar opa Alessandro, de oprichter 
van het kleine ambachtelijke wijnhuis. Stiekem wel ‘witte barolo’ te noemen. 

  7,4           36.5



GRECO DI TUFO SPECIAL EDITION 
cantina sanPaOlO (clauDiO Quarta)

Italië | DOcG GrecO Di tuFO | GrecO Di tuFO

Een van de oudste druivenrassen ter wereld, de Greco di Tufo. Opgegroeid op 
de vulkanische bodem van de Vesuvius. De 12 maanden ‘sur-lie’ rijping geven 
deze wijn een uitzonderlijk mooie balans tussen frisheid en structuur. Zuid 
Italiaanse finesse en elegantie met een rijke geschiedenis.

  8.4           42

ROSSI
PRIMITIVO ‘MASSERIE CENTONZE’ 
cantOre Di castelFOrte

Italië | IGt salentO | PriMitiVO 

In de hak van de laars Italië, de regio Puglia, groeit de oerdruif Primitivo. Deze 
Masserie Centonze heeft hele mooie soepele tannines, met de kracht van de 
Zuid-Italiaanse zon en is vol rijp fruit. Perfect bij pastagerechten en gerechten 
met wat kruidigheid. 

  4.8           23.5

AGLIANICO ‘DONNA ELENA’ cantOre Di castelFOrte

Italië | IGt PuGlia | aGlianicO

Aglianico is een extreem oud druivenras, inheems voor Zuid-Italië. Hij zorgt 
voor hele mooie krachtige, kruidige wijnen met een mooie subtiliteit. Door 
de aromatische frisheid is de Donna Elena een uitstekende begeleider van 
traditionele mediterrane gerechten.

  5.6           27.5

DOGLIANI BriccO Del cucù

Italië | DOcG DOGliani | DOlcettO

De allerbeste druiven uit de wijngaarden van de familie Sciolla worden door 
Irene gebruikt om deze rijke, heerlijke, karakteristieke wijn van de maken. 
Intens en elegant, met de kenmerkende fruitige frisheid van een goede 
Dolcetto di Dogliani.

  5.8           29

BARBERA D’ALBA ‘CARLOT’ MarrOne

Italië | DOc BarBera D’alBa | BarBera

Verfijnde elegantie met zijdezachte tannines, mooie frisheid en tegelijk vol 
en robuust. Wijnmaakster Valentina Marrone laat 60% van de beste Barbera 
druiven 12 mnd rijpen op eikenhouten vaten en zorgt zo voor een geweldige 
intensiteit en karakter. Ideaal bij vleesgerechten en harde kazen.

  6.4           31,5

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 
crOsarOla

Italië | DOc ValPOlicella classicO | cOrVina, cOrVinOne, MOli-

nara, rOnDinella 

Als je de resten van ’s werelds beroemdste wijn, de Amarone, gebruikt om een 
wat toegankelijker uitvoering te maken heb je de Ripasso. Sebastiano heeft er 
een grandioos mooie wijn van gemaakt: elegant, subtiel, vol, voldoende fris en 
toch de kenmerkende rozijntjes smaak. Multi-inzetbaar!

  7           34.5

Wij heBBen reGelMatiG MOOie Wijnen Buiten De Wijnkaart, 

VraaG Ons er Gerust naar.



CASTELLO IL PALAGIO CHIANTI CLASSICO 
tenuta Del PalaGiO

Italië | DOcG chianti classicO | sanGiOVese, MerlOt, canaiOlO 

nerO, cOlOrinO, MaMMOlO

Misschien wel de meest beroemde rode wijn uit Italië, de Chianti Classico. 
Wijn van hoge kwaliteit die te herkennen is aan de zwarte haan. Dat betekent 
dus het gebied net ten zuiden van Florence, in Toscane. Het is de ideale wijn 
om te combineren met eten! Gaat door de Sangiovese druif vooral zeer goed bij 
gerechten op basis van tomaat (pizza, pasta) en rood, rijk vlees.

  7.4           36.5

IL NITO la riFra

Italië | IGP BenacO BrescianO rOssO | caBernet sauViGnOn, 

MerlOt, MarzeMinO

Iets anders en onbekends, maar tegelijkertijd toch met een hele bekende touch? 
Gemaakt van de bekende blend van Cabernet Sauvignon en Merlot met de 
onbekende Marzemino druif als autochtone derde. De druiven worden twee 
maanden gedroogd volgende de ‘appassimento’ methode en daarna wordt de 
wijn 24 maanden gerijpt op eikenhouten vaten. Zacht en kracht tegelijk, met 
fluwelen tannines.

  7.8           39

AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA 
crOsarOla

Italië | DOcG ValPOlicella classicO | cOrVina, cOrVinOne, 

MOlinara, rOnDinella

Misschien wel de beroemdste wijn ter wereld. Gemaakt van de beste druiven, 
die door de koude winterwind worden ingedroogd tot ze bijna rozijntjes zijn 
(‘appassimento methode’). Extreem intense wijn met een zwoel karakter. Echt 
genieten!

  10           49.5

ROSATI
BARDOLINO CHIARETTO Villa MeDici

Italië | DOc BarDOlinO | cOrVina, rOnDinella, MOlinarO

Bardolino is zo’n mooi stadje aan de oostkant van het Gardameer. Hier 
gebruiken ze dezelfde druivenrassen als in de Valpolicella, perfect geschikt 
voor rosé’s. De rosé van Luigi is mooi licht van kleur en geeft een heerlijk fris 
zomers gevoel. Grandioos voor de borrel, maar zeker ook bij de pizza.

  4.9           24

DOLCE VITA MarrOne      
Italië | DOc lanGhe | neBBiOlO, BarBera

Het is natuurlijk geen toeval dat de naam van de wijn zo perfect past bij het 
karakter van de wijn. Dit is echt genieten! Een rosé die zich absoluut kan meten 
met de betere Provence wijnen. Fantastisch licht roze kleur en een feestje om te 
drinken; zo elegant, subtiel en vol van smaak.

  6.5           32 

Wij heBBen reGelMatiG MOOie Wijnen Buiten De Wijnkaart, 

VraaG Ons er Gerust naar.



VINI DA 
DESSERT
“LA VALLE DEL RE” CUSTOZA PASSITO Villa MeDici

Italië | DOc custOza | GarGaneGa, treBBianO tOscanO, cOrtese, 

tOcai FriulanO

Dessertwijn is zoet maar hoeft niet stroperig te zijn bewijst Villa Medici. Intens 
met de frisheid van sinaasappel en citroen. De druiven drogen zo’n 4 mnd 
en 50% van de wijn wordt 6 mnd gerijpt op eikenhouten barriques. Ideaal bij 
desserts op basis van zuivel of vruchten, maar ook perfect bij kazen.

  7.6

“LA VALLE DEL RE” PASSITO ROSSO Villa MeDici

Italië | IGt VenetO | cOrVina, rOnDinella

De rode druiven drogen 2 maanden waarna 50% van de wijn wordt gerijpt 
op eikenhouten barriques gedurende 6 maanden. Dit zorgt voor een intens 
karakter van gerijpt gedroogd fris fruit. Past waanzinnig goed bij desserts met 
chocolade of noten en gaat zeer goed samen met harde kazen. 

  7.6


