
Huiswijnen

Prosecco  

Per glas € 5,75

Wit

Bianco di Custoza D.O.C.

Per glas € 4,25

Per fles € 19,95

Passimento Bianco I.G.T. Veneto

(garganega,fiano)

Per glas € 5,75

Per fles € 30,50

Rosé

Cerasuolo d'Abruzzo I.G.T. Terre di Chieti

Per glas € 4,25

Per fles € 19,95

Rood

Nero d'Avola, I.G.T. Sicilia

Per glas € 4,25

Per fles € 19,95

Passimento Rosso

(Merlot, Croatina, Corvina)

Per glas € 5,75

Per fles € 30,50

Lambrusco  Emilia Romagna

Rood / Wit

Per glas € 4,25

Per fles € 19,95

Halve Flessen

Wit

Langhe Chardonnay Bricco Maiolica € 26,00

Rood 

Barbera d'Alba Bricco Maiolica € 23,00

Vraag onze Sommelier voor informatie of suggesties.

uit diverse Italiaanse wijnstreken. 
Naast onze wijnkaart hebben wij een selectie van bijzondere wijnen 



Mousserende wijnen

Piemonte

Asti Spumante D.O.C.G. € 30,00

Gemaakt van de Moscato druiven rond de stad Asti. Sprankelend fris met zacht zoete 

smaak.

Veneto

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G. € 37,50

Gemaakt van de Prosecco druiven in de regio van Veneto. Rond met sappig fruit in de eerste 

dronk. De mousse waaiert uit in de mond met een droge, frisse zuur op het eind. 



Witte wijnen

Friuli

Pinot grigio, D.O.C. Colli Orientali del Friuli € 31,50

Gemaakt van 100 % Pinot Grigio druiven. Een frisse type wijn met tonen van perzik, appels 

en kruiden. Levendig in het midden met een aangename afdronk.

Sauvignon Blanc, D.O.C. Colli Orientali del Friuli € 31,50

Gemaakt van 100 % Sauvignon Blanc druiven. Een frisse strakke en aromatische wijn met 

tonen van wit fruit, citrus en vlierbessen. Minerale tonen en een fris zuur in de afdronk.    

Piemonte 

Langhe Chardonnay € 47,75

Bricco Maiolica
Gemaakt van Chardonnay. Een volle ronde wijn met tonen van perzik, banaan en ananas 

met lengte in de afdronk. De Chardonnay heeft houtrijping gehad.

Marche

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico D.O.C. € 37,25

Sparapani

Gemaakt van 100 % Verdicchio druiven. Een droge wijn met tonen van wit fruit, amandelen 

en kruiden. Vol van smaak met mineraliteit in de lange afdronk.  

Campania

Greco di Tufo D.O.C.G. € 39,75

Mastroberardino

Gemaakt van 100 % Greco druiven. Een stevige droge wijn met tonen van abrikoos, perzik 

en peer. Met kleine amandel bitter en voldoende zuurgraad op het eind. 

Lacryma Christi del Vesuvio D.O.C. Vesuvio € 39,25

Mastroberardino

Gemaakt van 100 % Coda di Volpe druiven. Een frisse en strak droge wijn met tonen van 

witte perzik, ananas, groene appel en citrusfruit. Rond in de smaak met minerale tonen in 

de afdronk. 



Sicilia

Anthìlia I.G.T. Sicilia € 37,50

Donnafugata

Gemaakt van Ansonica en Catarratto druiven. Een droge wijn met frisse tonen van citrus 

fruit gecombineerd met exotisch fruit. Sappig, rond met zoete fruit impressies.  

Prío D.O.C. Sicilia € 37,50

Donnafugata

Gemaakt van Cataratto druiven. Een fris droge witte wijn met tonen van citrus en ananas. 

Mooi in balans met aangename frisheid in de afdronk

SurSur D.O.C.  Sicilia € 39,75
Gemaakt van 100 % Grillo druiven. Een fris droge witte wijn met tonen van kamille en wit 

fruit. Mooi in balans frisse en verfrissende afdronk.

La Fuga D.O.C. Contessa Entellina € 42,75

Donnafugata

Gemaakt van 100 % Chardonnay druiven. Volle ronde witte wijn met tonen van ananas, 

appel en banaan gecombineerd met mineraliteit en een lange afdronk.  

Vigna di Gabri D.O.C. Contessa Entellina € 47,75

Donnafugata

Gemaakt van 100 % Ansonica druiven. Een volle frisse wijn met florale tonen, appel en 

mineralen. Mondvullend, sappigheid en fris zuur met lengte in de afdronk. Een kleindeel 

heeft houtrijping gehad.

Chiarandà D.O.C. Contessa Entellina € 79,50

Donnafugata

Gemaakt van Chardonnay en Ansonica druiven. Een ronde wijn met tonen van vanille, 

perzik en rijp wit fruit. Aromatisch en mondvullend met balans in sappigheid en zuren. De 

helft van de wijn heeft houtrijping gehad.

Bianca di Valguarnera I.G.T. € 90,25

Duca di Salaparuta

Gemaakt van 100 % Inzolia druiven. Een wijn met rijp- en gedroogd tropisch fruit, florale 

tonen en noten met een lange afdronk. Vol, rond en complex.



Rosé wijnen

Veneto

Campo delle Rose Chiaretto Bardolino D.O.C. € 26,50

Ca'de Rocchi

Gemaakt van Corvina Veronese, Rondinella, Molinara en Negrara druiven. Een licht droge 

rosé met tonen van aardbeien en kersen. Zacht en fruitig.

Campania

Lacrymarosa d’Irpinia I.G.T. € 37,25

Mastroberardino

Gemaakt van 100 % Aglianico druiven. Een droge en kruidige rosé met tonen van perzik, 

aardbeien, mineralen en lichte peper. Middel vol met lengte in de afdronk.



Rode wijnen

Piemonte

Barbera d’Alba D.O.C. € 41,95

Bricco maiolica

Gemaakt van 100 % Barbera druiven. Een rijpe wijn met tonen van pruimen, rijp rood fruit, 

iets aards en kruidigs. Middelhoog smaakgehalte met zachte tannines.

Barbaresco D.O.C.G. € 52,00

Balbi Soprani

Gemaakt van 100 % Nebbiolo druiven. Een rijpe wijn met tonen van rijp rood fruit, pruimen, 

florale tonen en kruiden. Vol en droog met lengte in de afdronk. 

Barolo D.O.C.G € 98,50

Gemaakt van 100 % Nebbiolo druiven. Een wijn met tonen van zwarte bessen, pruimen, 

gedroogde vijgen, chocolade, leer, rozen en viooltjes. Vol, intens en mondschonend met een 

lange afdronk.   

Veneto

Valpolicella Classico D.O.C. € 29,25

Cecilia Beretta

Gemaakt van Corvina Veronese, Rondinella en Molinare druiven. Een wijn met rood fruit, 

nootachtige geur en lichte kruiden. Rond, vol en fruitig met een milde afdronk.

Monterè Ripasso D.O.C Valpolicella € 39,75

Ca'de Rocchi

Gemaakt van Corvina Veronese, Rondinella en Molinare druiven. Extra "gepasseerd" over de 

druivenschillen van de Amarone waardoor extra smaakoverdracht plaats vindt. Een wijn met 

tonen van pruimen, kersen en leer. Een volle rijpe wijn met houtrijping.

Amarone della Valpolicella Classico D.O.C. € 90,25

Ca'de Rocchi

Gemaakt van de ingedroogde druiven van Corvina Veronese, Rondinella en Molinare die 

langzaam zijn vergist. Een wijn met tonen van rijp rood fruit, pruimen en vanille. Een volle 

rijpe wijn, geconcentreerd met structuur en lengte in de afdronk. 



Toscane

Chianti Superiore D.O.C.G. € 31,50

Ruffino

Gemaakt van Sangiovese druiven. Een wijn met tonen van kersen en pruimen, lichte vanille 

en kruiden. Een strakke rijpe rode wijn met een middellange afdronk. 

Chianti Classico Riserva D.O.C.G. € 45,50

Campomaggio

Gemaakt van Sangiovese druiven uit het "Classico" gebied. Een wijn met tonen van kersen, 

pruimen, tabak, rosemarijn en thijm. Een volle rijpe wijn met lengte in de afdronk. 

Brunello di Montalcino D.O.C.G. € 110,00

Gemaakt van de Sangiovese Grosso druiven (=Brunello) uit de plaats Montalcino. Een wijn 

met tonen van pruimen, kersen, cacao en vanille. Een stevige volle rijpe wijn met breedte in 

de smaak en lengte in de afdronk. 

Abruzzo

Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. € 27,00

Poggio ai Santi

Gemaakt van 100 % Montepulciano druiven. Een wijn met tonen van zwarte bessen en 

kersen. Een sappige, fruitige en ronde rode wijn.

Puglia

Selvarossa Riserva Speciale D.O.C. Salice Salentino € 95,00

Due Palme

Gemaakt van Negroamaro en Malvasia Nera. Een wijn met tonen van pruimen, kersen, 

tabak, kaneel, vanille en drop. Een volle stevige rijpe wijn met geïntegreerd hout en tannines 

met een lange afdronk met 12 maanden houtrijping. 



Sicilia

Sedàra I.G.T.  € 37,50

Donnafugata

Gemaakt van 100 % Nero d'Avola druiven. Een wijn met tonen van zwarte bessen, kersen, 

tabak, specerijen en mineralen. Een rijpe wijn met een volle en ronde afdronk.

Angheli I.G.T. € 58,50

Donnafugata

Gemaakt van Nero d'Avola en Merlot druiven. Een wijn met tonen van kersen, zwarte bessen 

en wilde bessen gecombineerd met cacao, laurier, kaneel en tabak. Een rijpe volle wijn met 

een lange afdronk.

Tancredi D.O.C. Contessa Entellina € 69,50

Donnafugata

Gemaakt van de Nero d'Avola en Cabernet Sauvignon druiven. Een wijn met tonen van 

kersen, bessen, drop, cacao en mint. Een volle rijpe wijn met een lange afdronk. 

Cabernet Sauvignon I.G.T. € 125,00

Tasca d'Almerita

Gemaakt van 100 % Cabernet Sauvignon druiven. Een wijn met tonen van kersen, bessen, 

zwarte peper, tabak, kaneel en mint. Een volle rijpe wijn.

Mille e una notte D.O.C. Contessa Entellina € 135,00

Donnafugata

Gemaakt van Nero d'Avola aangevuld met diverse inheemse druivenrassen. Een wijn met 

tonen van rood fruit, viooltjes en lichte tabak. Een volle rijpe wijn met balans en een 

gestructureerde volle afdronk.

Duca Enrico I.G.T. € 145,00

Duca di Salaparuta

Gemaakt van 100 % Nero d'Avola druiven. Een wijn met rijp rood fruit, kruiden en florale 

tonen. Een volle ronde wijn gestructureerd met elegante tannines en geïntegreerd hout.


