
Carta dei vini
Wijnkaart 

Italië is een wijnland met een geheel eigen karakter. Het klimaat varieert enorm.
Koele bergen in het noorden tot aan de droge vlaktes in het zuiden. 

Daarnaast telt het honderden inheemse druivenrassen, deze worden praktisch overal verbouwd.
Er is geen land ter wereld waar men zoveel variatie kent.

Deze heerlijke Italiaanse chaos zorgt ervoor dat een wijnliefhebber
nooit uitgekeken raakt op dit intrigerende wijnland.

  
Speciaal voor u hebben wij een prachtig assortiment samengesteld uit de

20 wijnstreken en honderden druivenrassen.
De wijnen passen uitstekend bij de Italiaanse keuken en wij hopen dat deze wijnkaart

mag bijdragen aan een Italiaanse belevenis

Lisa de Groot

De wijnclassificatie van Italië is gebaseerd op die van Frankrijk. De markering DOC staat sinds 1963 wette-
lijk voor Denominazione di Origine Controllata, en garandeert een bepaalde kwaliteit. Nog hogere eisen qua 
kwaliteit worden gesteld aan wijnen die worden aangeduid met DOCG, wat een acroniem is voor Denominazi-
one di Origine Controllata e Garantita. DOCG is sinds 1992 wettelijk ingevoerd als wijnkwalificatie. Voor DOCG 
is er een speciale verzegeling van de flessen. Verder kan Italiaanse wijn ook als vino da tavola (tafelwijn) of 
Indicazione Geografica Tipica (IGT) worden gekenmerkt, kwalificaties die verder geen kwaliteitseis hoeven te 
impliceren. Vele topwijnen uit Italie hebben de IGT classificatie.

 Indicazione Geografica Tipica

 Denominazione di origine controllata

 Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Classificatie

DOCG

IGT

DOC



Rimanenza della cantina
Kelderrestanten             Per bottiglia 

Bianchi
Wit

IGT Rina Ianca Grillo-Viognier    VAN 37,50
Streek:  Sicilia
Druif:  Grillo, Viognier VOOR 20,00
De Grillo wijn krijgt een lichte houtrijping, daarna word het gemengd in stalen 
vaten met de viognier wijn. Dit geeft de wijn mooie aroma’s van tropisch fruit en vanille.

 Antinori Scabrezza  VAN 40,00
Streek:  Toscane
Druif:  Pinot bianco VOOR 27,50
Een frisse en fruitige wijn met in de geur witte bloemen, in de smaak de frisheid van 
citrus en het ronde van perzik. 

DOC Argiolas di Sardegna  ‘Costamol’ VAN 45,00
Streek:  Sardinië 
Druif:  Vermentino  VOOR 29,50
Mooie volle wijn met in de geur wit fruit, grapefruit en een vleugje anijs. In de  
smaak een kruidige aanzet gevolgd door rijp wit fruit, vleugje venkel en in de  
afdronk een licht bittertje.

Rossi
Rood

DOC Sansilvestro Nebbiolo d’Alba VAN 32,50
Streek:  Piemonte 
Druif:  Nebbiolo VOOR 20,00
In de geur Typische Nebbiolo karakteristieken zoals paddestoelen, rood fruit  
en zachte vanille tonen. De smaak is krachtig en elegant en blijft lang na.  
Echt een kleine Barolo!

DOCG  Falasco Valpolicella Ripasso Superieur VAN 37,50
Streek:  Veneto 
Druif:  Corvina, Molinara & Rondinella VOOR 25,00
Mooie diep rode robijn kleur. In de geur wilde bessen, zoethout en  bloesem.  
Een iets zoete aanzet, rijp fruit, kruiden en zoethout.  
Zachte tannines en een zeer lange afdronk.

DOC Prunotto barbera d’Asti Fiulot   VAN 37,50
Streek:  Piemonte
Druif:  Barbera VOOR 25,00
Intense aroma’s van kersen en pruimen, de wijn is soepel en in balans.

IGT



IGT

IGT

IGT

 Tormaresca Paiara Bianco 4,00 21,00
Streek: Puglia
Druif: Chardonnay en Bombino 
Een frisse geur met aroma’s van wit fruit, perzik en met licht florale tonen. 
Zeer zachte, frisse smaak met een mooie zuurbalans.

 Masi Modello delle Venezie. Pinot Grigio   4,75 24,50
Streek: Veneto 
Druif: Pinot Grigio
Uitnodigend fris bouquet met aroma’s van perzik en peer. Aantrekkelijke verfrissende 
smaak met frisse groene appels, rijpe peren en wat amandelen, gevolgd door een lange, 
droge afdronk met wat mineralen. Mooie balans tussen het fruit en de uitmuntende zuurgraad.

 Fratelli Zuliani. Sauvignon Blanc 5,25 27,50
Streek:  Veneto  
Druif:  Sauvignon Blanc
Deze Sauvignon Blanc heeft een strogele kleur met groene tinten, een duidelijk aanwezige geur van specerijen 
(peper) en vers fruit, en dit geeft deze wijn een aangename neus. De smaak is delicaat, droog en levendig. De
wijn gaat perfect samen met lunchgerechten, vis en groentes.

Bianchi
Wit Per bicchiere  Per bottiglia

Nicolas Feuillatte is een eigentijds, jong en dynamisch bedrijf dat sinds 1976 Champagne maakt.
Nicolas Feuillatte, voorheen een importeur van Afrikaanse koffie, erfde Domaine Saint Nicolas in Montagne de Reims in de zeventiger 

jaren en besloot een eigen, gelijknamig Champagnemerk op te bouwen.

in 1986 werd een samenwerking aangegaan met een verbond van producenten en kwekers onder de naam 
Centre Vinicole de la Champagne, waarin nu meer dan 5.200 wijnboeren vertegenwoordigd zijn.

Nicolas Feuillatte is 1 van de grootste producenten van Champagne en wordt geëxporteerd naar meer van 80 landen. De druiventelers 
verschaffen de Centre Vinicole druiven van 2.250 hectare wijngaard; minimaal 450 hectare zijn Premier Gru of Grand Cru.

De wijnmakers hebben dus een rijke hoeveelheid kwaliteitsdruiven tot hun beschikking, waarvan de beste Champagnes kunnen 
worden gemaakt.

DOC Col de’Salici Prosecco Spumante Extra Dry 5,50 30,00
Streek:  Veneto, Colli Trevigiani  
Druif:  Glera
Heerlijk verfrissende mousserende wijn met feestelijke bubbels. Aromatisch en elegant 
met naast fijne mousse, aroma’s van zomerfruit. Frisse en levendige smaak.

 Nicolas Feuillatte Brut Réserve        62,50
Streek: Champagne - A.C. Champagne
Druiven:Pinot Noir, Pinot Meunier & Chardonnay
De mousse is zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht. In het veelbelovende bouquet,aroma’s van wit 
fruit en diverse specerijen. Zachte, frisse aanzet. In de elegante smaak wordt citrusfruit gecombineerd 
met iets van appel. Gevolgd door een lange afdronk metopvallende frisse zuren.

Bollicine
Mousserend Per bicchiere  Per bottiglia



Onder het familiemotto ‘Te Duce Proicio’ (onder uw leiding ga ik voorwaarts) leverde de Antinori’s hun strijd voor kwaliteitsverbetering 
van Italiaanse wijnen en staan zij te boek als een gedreven producent die Italië de weg wees naar vernieuwing. Het is het oog voor 
traditie en innovatie die het huis Antinori heeft gemaakt tot wat het nu is: de top van Italië. De familie Antinori maakt al meer dan 
zes eeuwen wijn.

Met respect voor de tradities van het Toscaanse land houden al 26 opeenvolgende generaties Antinori zich hiermee persoonlijk bezig. 
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zwaait markies Piero Antinori de scepter over de onderneming, bijgestaan door zijn drie 
dochters: Albiera, Allegra en Alessia. Kwaliteit, traditie, passie en instinct zijn de ingrediënten die Antinori maken tot de beste Itali-
aanse producent van topwijnen. In 2007 kreeg Piero Antinori voor de vierde maal de Lifetime Achievement Award, een onderscheiding 
die wordt toegekend aan de persoon die het meest gedaan heeft ter bevordering van de kwaliteit van wijnen wereldwijd. Deze trofee 
kan de markies in zijn prijzenkast zetten naast de talloze andere prijzen en oorkondes die Antinori heeft verdiend met zijn wijnen en 
vooruitstrevend beleid.

In mei 2012 werd het merk Antinori door het magazine Drink International op een eervolle derde plek geplaatst op de lijst van 50 meest 
gewaardeerde wijnmerken ter wereld!
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Bianchi
Wit Per bicchiere  Per bottiglia

 Antinori Bramito del Cervo. Chardonnay 6,25 32,50
Streek: Umbrië 
Druif: Chardonnay
Het rijke bouquet is fruitig met een zuiver Chardonnay karakter. Tropisch fruit en dan 
vooral ananas, naast appels, 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.

 Tormaresca Chardonnay  27,50
Streek: Puglia  
Druif: Chardonnay
In de geur en smaak frisse tonen van appel, ananas en florale tonen zoals jasmijn. De wijn is zacht 
en fris van smaak en goed in balans met de zuren en de mineralen. Lange, plezierige en fruitige afdronk.

 Antinori Campogrande Orvieto. Malvasia  27,50
Streek:  Umbrië 
Druif:  Procanico, Grechetto, Verdello, Drupeggio en Malvasia
In de geur volle en fruitige aroma’s van groene appel en peer, naast wat witte bloementonen. 
De smaak is zacht, in balans, fris en vol fruit, met in de afdronk de fruitaroma’s die ook in de 
geur naar voren komen.

 Serego Alighieri Possessioni Bianco. Sauvignon Blanc  34,50
Streek:  Veneto 
Druif: Garganega en Sauvignon Blanc
Moderne Italiaanse wijn van de inheemse druif Garganega en de internationaal bekende Sauvignon 
Blanc. Fruitige, intense geur met aroma’s van perzik en peer. Frisse, levendige smaak met peer, 
citrusfruit en specerijen, gevolgd door een lange droge afdronk met wat amandelen.

 Masi Masianco. Pinot Grigio  32,50
Streek: Veneto 
Druif: Pinot Grigio en Verduzzo
Intense geur en smaak door het drogen van de Verduzzo druiven. Originele en aantrekkelijke neus 
met aroma’s van citrusfruit, witte bloemen en honing. Frisse smaak met citroen, perzik, abrikoos 
en honing, gevolgd door een droge afdronk
  
 Antinori. Vermentino  37,50
Streek:  Toscane 
Druif:  Vermentino
Echt een wijn met een eigen sterke persoonlijkheid! In de geur intense, elegante en delicate 
citrusfruitaroma’s, naast wat aromatische tonen van mineralen en bloemen die passen bij de 
Vermentinodruif. Volle harmonieuze smaak met plezierige mineralen en een lange afdronk.



In het zuiden van Italië, oftewel de hak van de laars, is sinds de komst van Tormaresca
 de wijnbouw sterk in opkomst. Onder leiding van de beroemde familie Antinori laten 
zij hun expertise los op de wijnbouw in het gebied Puglia. 

IGT

IGT
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 Tormaresca Paiara Rosato 4,00 21,00
Streek:  Puglia - I.G.T. Puglia
Druif:  Negroamaro
Verbazende rosé uit de hak van Italië hoofdzakelijk gemaakt van het inheemse druivenras 
Negroamaro.  Heerlijke frisse geur en smaak met aroma’s van wilde rozen, citrusvruchten en sinaasappelbloesem. 
De afdronk is fruitig, soepel, aanhoudend en zeer aangenaam.

  Fratelli Zuliani.  Pinot Grigio Blush Rose 4,75 27,00
Streek:  Veneto
Druif:  Pinot Grigio
De geweldig mooie zalmroze kleur geeft deze blush een zomers karakter. De geur doet denken aan wilde 
aardbeien. Een frisse mineraliteit in combinatie met aangename citrustonen en bosvruchten in de smaak. 
Heerlijk om zo van te genieten of bij een lichte lunch of antipasti.

 Antinori Scalabrone  35,00
Streek:  Toscane  
Druif:  Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah
Frivool, wispelturig, maar heel charmant.  Met een verfrissende geur van rood fruit, vooral kersen en 
frambozen, bloemen en aromatische kruiden. Karaktervolle smaakbeleving met veel fruitige accenten. 
De goede balans wordt afgerond door een aanhoudende afdronk met aangenaam fruit.

Rosati
Rosé Per bicchiere  Per bottiglia

Rossi
Rood Per bicchiere  Per bottiglia

 Tormaresca Paiara Rosso 4,00 21,00
Streek:  Puglia 
Druif:  Negroamaro & Cabernet Sauvignon
Een heerlijke geur met diverse donkere en roodfruitaroma’s, pruimen en wat ‘spicy’-tonen.
Zachte smaak, maar rijk van structuur. Fruitig, met aangename en soepele tannines en een mooie balans. 

 Antinori Le Maestrelle 4,75 24,50
Streek:  Toscane  
Druif:  Sangiovese, Merlot en Syrah
Volle en intense geur met aroma’s van divers rood fruit, naast tonen van chocolade en mint.
Frisse en goed gebalanceerde complexe smaak met zachte tannines. In de afdronk komen de tonen 
uit de geur, chocolade en mint, naar voren.

 Tormaresca NePriCa. Negroamaro  5,25 27,50
Streek:  Puglia  
Druif:  Negroamaro, Primitivo en Cabernet Sauvignon
Soepele aanzet, smaakvol, sappig en levendig. De wijn is zacht, fruitig, goed gebalanceerd en 
heeft rijpe tannines. Een heerlijke wijn uit het zuiden van Italië.

 Neropasso. Cabernet Sauvignon & Corvina 6,25        32,50
Streek:  Veneto  
Druif:  Corvinone, Corvina, Cabernet Sauvignon
Vol van smaak met fluweelzachte tannines en de smaak van pruimen en kersen. 
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 Strozzi Chianti Colli Sensi Titolato. Sangiovese  24,50
Streek:  Toscane  
Druif:  Sangiovese
Diep rood van kleur, fruitig van smaak met elegante tannines.

 Masi Bonacosta  35,00
Streek:  Veneto  
Druif:  Corvina, Rondinella & Molinara
Levendige en frisse smaak met intense aroma’s van rijpe kersen en vanille die een mond vullende 
smaak geven. Mooie lange en droge afdronk met zijdezachte tannines.

 Strozzi ‘Ocra’ Rosso. Cabernet Sauvignon  35,00
Streek:  Bolgheri 
Druif:  Cabernet Sauvignon, Syrah en Merlot
Complexe wijn met de smaak van bosbes en zwarte bes, leer en tabak.

 Masi Brolo di Campofiorin Oro. Corvina   35,00
Streek:  Veneto 
Druif:  Corvina en Rondinella.
Complex en elegant bouquet met aroma’s van bessen en vanille. Rijke, droge, volle en 
zachte smaak met een indrukwekkende structuur en tonen van cacao, gebakken fruit en 
vanille. Mooie ronde, aanhoudende afdronk met bijzonder elegante zachte tannines.

 Villa Antinori Chianti Classico Riserva  35,00
Streek:  Toscane - D.O.C.G. Chianti Classico Riserva 
Druif:  Sangiovese & Cabernet Sauvignon en Merlot
Een exclusieve Chianti Classico Riserva 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 en een licht houttoon.

 Antinori Pèppoli  37,50
Streek:  Toscane, Tenuta Pèppoli - D.O.C.G. Chianti Classico
Druif:  Sangiovese, Merlot en Syrah
De geuren van frambozen en kersen worden in een later stadium pas duidelijk, gevolgd door tonen 
van viooltjes en vanille. Gebalanceerde smaak met een levendige zuurgraad.Het fruit en de kruidige 
houttonen domineren samen met de zachte tannines de afdronk.

 Tormaresca Torcicoda Primitivo  39,50
Streek:  Puglia 
Druif:  Primitivo
In de geur en smaak komen de typische kenmerken van de Primitivo terug. In de vrij intense geur pruimen, 
kersen, vanille en chocolade. Krachtige, volle, maar zachte smaak met mooie rijpe en levendige tannines in de 
afdronk. 

 Masi Riserva di Costasera Amarone Classico  75cl  50,00
Streek:  Veneto   37,5cl  30,00
Druif:  Corvina, Rondinella, Oseleta & Molinara
Majestueuze, complexe en elegante wijn met in het bouquet aroma’s van kersen, pruimen en gebrande koffie. 
Rijke, elegante en zachte smaak van rijke kersen in alcohol en bittere chocolade. In de lange droge afdronk een 
aantrekkelijk bittertje.

 Prunotto Barbera d’Alba    32,50
Streek:  Piemonte 
Druif:  Barbera
In de vrij volle geur diverse aroma’s van donker fuit en bloemen. Volle en harmonieuze smaak. 
Een heerlijke, zachte, ongecompliceerde wijn.
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Rood Per bicchiere  Per bottiglia

Als men aan Amarone denkt, denkt men aan Masi, de Amarone specialist bij uitstek.
De familie Boscaini staat al vier generaties aan het roer van dit prachtige wijnhuis met wijngaarden
in de buurt van het rustieke en mooie Verona.
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 Bossi Fedrigotti Vign’Asmara Chardonnay-Gewürztraminer 45,00
Streek:  Trentino – D.O.C. Valdadige
Druif: Chardonnay & Gewürztraminer
Heerlijke wijn met in de geur een contrast tussen zachte vanille en krachtige specerijen. 
Rijke, fruitige smaak  met tonen van abrikozen, ananas en een licht ‘botertje’.

 Antinori Cervaro della Sala 55,00
Streek:  Umbrië, Castello della Sala - I.G.T. Umbria
Druif:  Chardonnay en Grechetto
Superwijn die de strijd aan kan met een prachtige Bourgogne en is complex door de houtlagering. 
In de intense geur tropisch fruit, naast tonen van kamille en vuursteen. In de smaak geeft Grechetto 
minerale  sensaties die perfect passen bij het fruit en de houttonen. Zeer lange afdronk met een 
mineralig karakter en wat vanille en boter.

Proposte Dalla Cantina
Suggesties uit de kelder 
  

Rossi
Rood   Per bottiglia
 Antinori Bramasole Syrah  49,50
Streek:  Toscane, Tenuta La Braccesca  
Druif:  Syrah
Intens bouquet van rijp zwart fruit en tabak, die in de smaak wordt aangevuld met zoethout en zwarte peper.
De afdronk is vol, heeft een prachtige structuur en soepele tannines.

 Prunotto Barolo  50,00
Streek:  Piemonte - D.O.C.G. Barolo
Druif:  Nebbiolo
Bijzonder goed gestructureerd en rijk aan aroma’s van viooltjes en bessenfruit. Op oudere leeftijd 
ontwikkelt de wijn een karakteristiek bouquet met een mooie complexiteit.Volle, elegante en goed 
gebalanceerde smaak met een ideale balans tussen het fruit, de zuurgraad en tannines.

 Antinori Pian delle Vigne 65,00
Streek:  Toscane, Tenuta Pian delle Vigne - D.O.C.G. Brunello di Montalcino 
Druif:  Sangiovese
Zeer mooi en toegankelijk met een veelbelovende geur met intense fruitimpressies van frambozen, 
kersen, citrusfruit en rijpe pruimen, naast tonen van leer, tabak, mint en zoethout. Deze weldaad 
gaat over in een fraaie balans qua smaak. Veel zacht rijp fruit in balans met fluweelzachte tannines 
en levendige minerale tonen. Verfijnd en veel raffinement. Nu drinken is decanteren.

 Antinori Tignanello 75,00
Streek:  Toscane
Druif:  Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc
Zeer bijzonder met in de geur rijpe aroma’s van donker fruit; pruimen domineren het aromatische scala van ker-
senaroma’s, naast tonen van mint en zoethout. De smaak is rijk, uitnodigend en harmonieus en kent rijp fruit, 
zachte tannines en fraaie zuren. Lange en aanhoudende afdronk. Een gedistingeerde ‘Super Tuscan’!

 Antinori Guado al Tasso 80,00
Streek:  Toscane
Druif:  Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot
Explosief in de geur met elegante aroma’s van zwart fruit, naast tonen van zoethout.
De smaak is fantastisch: een aaneenschakeling van koffie, bessenfruit en hout, samen met fluweelzachte, maar 
duidelijk aanwezige tannines geven een heel mooie, droge wijn. Fijn gestructureerd en complex, in balans en 
eindigend met een lange afdronk die een grote toekomst verraadt.

 Serego Alighieri Vaio Armaron Amarone Classico 80,00
Streek:  Veneto 
Druif:  Corvina, Rondinella en Molinara
Uitnodigend en complex bouquet met geconcentreerde en elegante aroma’s van overrijpe kersen en pruimen.
In de rijke smaak aantrekkelijke aroma’s van rijpe kersen en bessen, naast tonen van kaneel en vanille.
Droge lange afdronk met fluweelachtige tannines.
Weelderige en warme Amarone!
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