WIT / BIANCO

		
fles
Boschendal Jean Garde, Unwooded Franschhoek (Chardonnay) € 24,50
Zeer aantrekkelijke, fruitige en levendige smaak die barst van aroma’s van rijpe vlezige perzik en
meloen, met in de gebalanceerde afdronk wat citroen.
Very attractive, fruity wine with lively flavors which bursts of aromas of ripe, meaty peach and
melon with a touch of lime in the finish.

Boschendal: 1685 Grande Cuvée Franschhoek
(Sauvignon Blanc)

€

36,00

Vini e

In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van kalk en groene vijgen. Deze complexe
aroma’s leiden naar een romige, harmonieuze smaak met een lange afdronk vol mineralen.
Een van de beste Sauvignon Blanc’s uit Zuid-Afrika!
In the nose aromas of herbs and tropical fruit with tones of chalk and green figs. The complex
aromas will guide you to a creamy, harmonious taste with an impressive finish filled with minerals.
One of the best African Sauvignon Blanc’s!

Bossi Fedrigotti Vign’Asmara, Trentino – D.O.C. Valdadige
(Chardonnay Gewürztraminer)

€

49,00

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’.
Deliciously flavored wine with aroma’s of vanilla and spices.
Rich and fruity with hints of apricots, pineapple. Slightly buttery.

Tormaresca Pietra Bianca, Puglia – D.O.C. Castel del Monte
(Chardonnay)

Goed geparfumeerde wijn met geuren van citrusfruit, honing en bloemen.
Met voldoende spanning, de juiste zuurbalans en frissprankelende afdronk.
Well flavored wine with scents of citrus fruits, honey and flowers. Enough
tension, right acid balance and a soft sparkling aftertaste.

MOUSSEREND

		
Glas
Fles

Masi Moxxe Spumante, Veneto
(Pinot Grigio en Verduzzo)
€

55,00

Rijke en elegante ‘Single Vineyard’ Chardonnay uit het zonnige zuiden van Italië. In de intense geur
gevarieerde tonen van wit fruit met delicate nuances van zoete specerijen, vanille en honing.
Door de kalkhoudende grond krijgt deze wijn zeer aangename frisheid, minerale tonen en lichte
houtsensaties in de smaak.
Rich and elegant ‘Single Vineyard’ Chardonnay from the South of Italy. Intense
bouquet with hints of white fruit and delicate spices, vanilla and honey.
The chalky terroir with provides this wine with lovely freshness. Slightly oaked and minerally.

Gaja Rossj-Bass, Piemonte (Chardonnay)

Basta!

88,00

6,75

37,50

€

8,00

45,00

Heldere strogele kleur met groene tinten. In de neus aantrekkelijke
geuren van fruit, bloemen en citrusvruchten. De smaak wordt
gekarakteriseerd door een gebalanceerde zuurgraad en ronde body.
Pale color with green impressions. Fruity flavors of flowers and citrus
fruit in the nose, well balanced acidity and a full body in the taste.

Antinori Cuvee Royale, Lombarije
(Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Blanc)

€

€

Deze wijn heeft een delicate mousse, die een regelmatige stroom van vrolijke bubbels oplevert.
Een intens bouquet met aroma’s van witte perzik gecombineerd met tonen van gist en toast.
Heerlijk rijp fruit in de smaak gevolgd door een gebalanceerde, verfrissende afdronk.
The Cuvee Royale has a delicate mousse and an intense bouquet with aromas of white peach,
combined with toasty tones. Ripe fruit, well balanced and joyful!

Laurent Perrier Brut Réserve Champagne
(Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay)
Lichtgoud gekleurd met een fijne en aanhoudende mousse.
De delicate geur is fris en complex met tonen van wit fruit en citrusvruchten.
Light gold colored with a fine and persistent mousse.
In the nose delicate freshness and complex with hints of white and citrus fruits.

Veni - vidi - genici
Wijnkaart vanaf juni 2014

Pasta e Basta wijnkaart vanaf mei 2016

€ 12,00

60,00

WIT / BIANCO
Pasta’s Selezione

Antinori Vermentino, Toscane - D.O.C. Bolgheri
(Vermentino)

€

Glas

6,50

Fles

36,00

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
		
Glas
Fles
de Vermentinodruif. Volle harmonieuze smaak met plezierige mineralen en een lange afdronk.
Cantine Paolini Conte di Matarocco, Sicilie (Grillo|)
€ 4,00
22,75
A wine with a strong personality! In the nose intense, elegant and delicate citrus fruit aromas.
Een heerlijk bouquet met aroma’s van tropisch fruit, abrikoos en perzik.
Some aromatic notes of minerals and flowers that matches the Vermentino grape.
De smaak is rond, verfrissend met citrusfruittonen en een levendige zuurgraad.
Full harmonious taste with pleasant minerals and a long finish.
A delicious bouquet with aromas of tropical fruit, apricot and peach.

The taste is round, refreshing with citrus fruit and a lively acidity.

Antinori Campogrande, Orvieto Classico
(Procianico, Grechetto, Verdello en Drupeggio)

€

4,75

26,50

€

5,00

28,00

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.
Fresh bouquet with aromas of peach and pear. Attractive refreshing taste of fresh green apples,
ripe pears and some almonds, followed by a long, dry finish with some minerals.
Nice balance between fruit and an excellent acidity.

Tormaresca Chardonnay, Puglia (Chardonnay)

€

5,50

30,00

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.
In the nose and mouth fresh tones of apple, pineapple and floral tones like jasmine.
Very soft and fresh taste. Well balanced with acids and minerals. Long, pleasant and fruity finish.

Antinori Bramìto del Cervo
Umbrië, Castello della Sala (Chardonnay)

€

7,00

39,00

7,50

42,00

Het rijke bouquet is fruitig met een zuiver Chardonnay karakter. Tropisch fruit en
dan vooral ananas, naast appels, mooie vanille tonen en wat toast. De elegante en zachte smaak
met mineralen heeft een mooie balans, een schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk.
A rich bouquet with a pure Chardonnay character. Tropical fruit, especially pineapple,
apples, vanilla tones and some toast. The elegant and soft taste of minerals has a
nice balance, a beautiful structure and delicate wood in the finish.

ROSÉ / ROSATO
Domaine Sainte Lucie MIP Classic Rosé
€
- Edition Speciale -,Provence, Frankrijk
(Cinsault, Syrah en Grenache)		

Glas

Fles

4,75

26,00

Chateau d’Esclans Whispering Angel A.C.
€ 5,50
Côtes de Provence (Grenache, Rolle Vermentino en Cinsault)

29,00

Lichtroze / fris en verfijnd / rood fruit
Rosé like you drink in Saint Tropez

Tormaresca
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.
In the South of Italy, the heel of the boot, the wine category is growing strong due to Tormaresca.
Under the supervision of the famous family Antinori they shared their expertise on the viticulture in the region Puglia.

Masi Masianco, Veneto (Pinot Grigio en Verduzzo)

€

In de geur en smaak domineren de aroma’s van citrusvruchten, vlierbessen, en witte bessen,
gevolgd door witte steenfruit en onderliggende fijne mineralen. De goed geïntegreerde
zuurgraad en de fruitaroma’s versterken de primaire smaak en geven structuur en balans aan de wijn.
Berries and dominant aromas of citrus fruit characterize this wine, with
also has a nice minerality. Acidity is well integrated and give the wine power,
balance and structure.

Volle en fruitige aroma’s zoals tropisch fruit, groene appel en peer, naast wat
bloementonen waaronder onranjebloesem.tonen.
Zeer zachte, frisse smaak met een mooie zuurbalans.
Beautifull Orvieto Classico made by one of TOP Italians winemakers.
Tropical fruit, apples and pear in a fine balance.

Masi Modello delle Venezie, Veneto (Pinot Grigio)

Jackson Estate Stich, Nieuw Zeeland
(Sauvignon Blanc)

€

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.
Intense in the nose and mouth due to the drying of the Verduzzo grapes.
Original and attractive in the nose with aromas of citrus fruits, white flowers and honey.
Fresh taste with lemon, peach, apricot and honey. Followed by a dry finish.

6,00

34,00

Prachtig glas wijn, sierlijk, breed en rijk met een mooie frisheid en lichte kruidigheid.
Intense smaak met aroma’s van abrikozen, rode bessen en aardbeien. Een begrip in de Provence!
Beauitful glass, elegant, rich and fresh with plenty of crisp strawberry fruit and an intense finish.
The new benchmark for Provence rose!

Antinori Scalabrone Toscane, D.O.C. Bolgheri
Rosato (Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah)

€

6,00

32,00

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.
Frivolous, fickle, but quite charming. A refreshing scent of red fruit, particularly cherries and raspberries, flowers and
aromatic herbs. A taste sensation with fruity accents. A good balance with a long finish of pleasant fruit..

ROOD / ROSSO
		
fles

Villa Antinori Chianti Classico Riserva Toscane
(Sangiovese, Cabernet Sauvignon en Merlot)

€

60,00

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.
An exclusive Chianti Classico Riserva with stature. Intense aroma’s of raspberries, red fruit
and blueberries followed by clove among other spices. Juicy and delicately oaked.

Angelo Gaja Ca’Marcanda “Magari” Toscane
(Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet Frank)

€

69,00

Een typische ‘Bordeauxblend’ met een onmiskenbaar Italiaanse inslag. Met veel complexiteit,
kruiderijen en zwart fruit is dit een volle wijn met een voorbeeldige balans en lengte.
A typical ‘Bordeauxblend’ with a decidedly Italian angle. A full-bodied wine with an exemplary
balance and length due to its complexity, seasonings and black fruits.

Masi Riserva di Costasera Veneto D.O.C.
Amarone della Valpolicella Classico
(Corvina, Rondinella, Oseleta en Molinara)

Vini e

Basta!
ROSSO

€

75,00

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.
Complex and elegant wine with aroma’s of cherries, prunes, and roasted coffee.
Some hints of dark chocolate and a long lovely dry finish.

Masi
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.
If you think of Amarone, think of Masi, the Amarone specialist par excellence. For four generations, the family Boscaini
manage this beautiful winery and vineyard in the neighborhood of the rustic and beautiful Verona.

Veni - vidi - genici
Wijnkaart vanaf juni 2014

Pasta e Basta wijnkaart vanaf mei 2016
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Cantine Paolini Conte di Matarocco Sicilië
(Nero d’Avola)

€

4,00

22,75

Deze wijn biedt diverse aroma’s zoals kersen, moerbeien, cranberries en frambozen.
De smaak heeft zijdezachte tannines en mooie geïntegreerde zuren.
This wine offers a variety of flavors such as cherries, mulberries, cranberries and raspberries.
The taste has silky tannins and nice integrated acidity.

Tormaresca Paiara Rosso I.G.T. Puglia
(Negroamaro en Cabernet Sauvignon)

€

4,50

€

24,50

5,00

28,00

5,50

30,00

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.
Smooth, flavorful, juicy and lively. The wine is soft, fruity, well balanced and has ripe tannins.
A delicious wine from the South of Italy.

Antinori Le Maestrelle I.G.T. Toscana
(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.
Full and intense in the nose with aromas of red fruit, in addition to tones of chocolate and mint.
Fresh, well balanced, and a complex taste with soft tannins. As finish, tones of chocolate and mint.

Masi Bonacosta Valpolicella Veneto - D.O.C.
Valpolicella Classico (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.
Lively and fresh taste with intense aromas of ripe cherry and vanilla which gives a
mouth filling taste. Nice long and dry finish with silky tannins.

€

6,50

7,00

39,00

8,50

49,00

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.
Scents of raspberry and cherry, followed by notes of violets and vanilla. Balanced taste with
a lively acidity. The fruit and spicy wood tones dominate the finish along with the soft tannins.

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.
Wonderful in the nose with various dark and red fruit aromas, plums
and spicy tones. Soft taste, but rich in structure. Fruity, with pleasant
and smooth tannins and a nice balance.

Tormaresca NèPriCa Puglia
(Negroamaro, Primitivo en Cabernet Sauvignon)

Antinori Pèppoli Toscane, Tenuta Pèppoli
€
- D.O.C.G. Chianti Classico (Sangiovese, Merlot en Syrah)

36,00

Angelo Gaja Ca’Marcanda “Promis” Toscane
(Merlot, Syrah, Sangiovese)

€

Een rijpe, romige en zachte wijn met versmolten vanilletonen vanwege zijn subtiele houtrijping.
De wijn zit met zoete bramen en bosbessen barstensvol zwart fruit en is door zijn middelvolle
structuur ook jong gedronken een aanrader.
A ripe, creamy and soft wine with melted vanilla tones due to its subtle wood maturation.
Bursting of black fruits like sweet blackberries and blueberries.
Because of its structure, also recommended to drink young.

Angelo Gaja

- een meesterlijke wijnmaker -

Sommige wijnmakers behoeven geen introductie. Angelo is daar een goed voorbeeld van.
Als jonge telg uit een innovatieve wijnmakersfamilie (sinds 1859) komt hij na zijn studies
economie, oenologie en na een lang stageverblijf op diverse wijnbedrijven in het buitenland,
terug naar zijn geboortestreek Piemonte. Daar treedt hij in dienst bij zijn vader. Negen jaar later, in 1970, neemt hij
het roer over. Als voorstander van een dynamische, puur op kwaliteit gerichte wijnbouw besluit de briljante Angelo te
breken met het in zijn ogen te conservatieve en beperkende Italiaanse systeem van herkomstbenamingen.
Hij laat zijn wijnen bewust ‘declasseren’ tot regionale DOC of IGT om juist de kwaliteit en niet louter de kwalificatie de
populariteit van deze wijn te laten bepalen. Naar zijn idee staat niet de appellatie garant voor goede kwaliteit maar juist
de naam van de producent, in dit geval: Angelo Gaja zelf.
Angelo Gaja staat bekend als een ware pionier in het produceren van elegante wijnen die trouw zijn aan hun oorsprong. De kwaliteit van zijn wijnen is zo hoog dat de Wine Spectator ze beschrijft als “perhaps the finest Italian wines
ever made.” Zijn beeldschone dochter Gaia Gaja van 29 verzorgt de internationale marketing en de verkoop. Wij hebben de volgende wijnen van hem in onze kelder:

Bianco
Gaja Ca’Macanda Vistamare Toscane (Vermentino, Viognier)

€

Angelo Gaja Bolgheri Camarcanda - DOC Bolgheri
Toscane (Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc)
Een in zijn jeugd tannineuze wijn met krachtige aroma’s van rood fruit en kruiden.
De smaak is vol en complex, met een lang aanhoudende afdronk.
Met het verstrijken van de tijd wordt deze Camarcanda geraffineerd.
In his youth a firm wine with powerful aromas of red fruit and spices. The palate is full and complex,
with a long-lasting aftertaste. With the passage of time this Camarcanda will become refined.

Angelo Gaja Barolo ‘Dagromis’ - DOC Piemonte (Nebbiolo)
Deze Barolo heeft aroma’s van rode bessen, cassis, tabak, mineralen en eiken rooktonen.
Daarnaast florale indrukken, drop en iets van specerijen. De smaak is krachtig en tannineus,
maar verfijnd met een lange afdronk.
This Barolo has aromas of red berries, cassis, tobacco, minerals and tones of oak. In addition some
floral impressions, drop and some spices. The palate is powerful, but refined with a long finish.

Angelo Gaja Brunello di Montalcino ‘Sugarille’
- DOCG Toscane (Sangiovese)

Rosso
62,00

Sito Moresco combineert het karakter en raffinement van nebbiolo met de toegankelijkheid van
cabernet en merlot. In de neus rijpe rode vruchten, iets van chocolade en een aangename kruidentoets.
De tannines zijn zijdezacht en de wijn heeft een evenwichtige structuur.
Sito Moresco combines the character and sophistication of nebbiolo with the accessibility of cabernet
and merlot. In the nose ripe red fruits, chocolate and a pleasant herbal tone.
The tannins are silky soft and the wine has a balanced structure.

€

€ 270,00

Sugarille heeft veel fruit, mineralen, zachte tannines, versmolten hout en een voorbeeldig lange afdronk.
Sugarille has lots of fruit, minerals, soft tannins, fused wood and an exemplary long finish.

Angelo Gaja Barbaresco - DOCG Piemonte (Nebbiolo)

Angelo Gaja Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino
Toscane (Sangiovese)

€ 144,00

50,00

Een complexe wijn met aroma’s van citrus, witte bloemen en mediterrane kruiden als rozemarijn
en salie. Viognier geeft de wijn rondeur, wit steenfruit en een hint van honing, terwijl vermentino
zorgt voor fraîcheur, levendige zuren en elegantie.
A complex wine with aromas of citrus, white flowers and Mediterranean herbs like rosemary and sage.
The viognier gives roundness, white stone fruit and a hint of honey to the wine. While vermentino gives
an exoctic and elegance touch to the wine in combination with lively acids.

Angelo Gaja Sito Moresco - DOC Langhe Piemonte
€
(Nebbiolo, Cabernet Sauvignon en Merlot) 		

€ 133,50

De Barbaresco van Gaja, van oudsher dé kenmerkende wijn van het huis, combineert de
karakteristieken van 14 verschillende nebbiolo gaarden. Het is een zeer uitgebalanceerde,
complexe wijn met pruimen en rijpe bessen.
Daarnaast een licht dropje, prachtige houttonen een uitgebalanceerde zuurgraad.
The Barbaresco of Gaja, traditionally a typical wine of the house, combines the characteristics
of 14 different nebbiolo yards. It is a balanced, complex wine with, licorice, plum and ripe berries.
In addition, beautiful tones of wood and a balanced acidity.

Angelo Gaja Sperss 2005 - DOC Langhe Piemonte (Nebbiolo)
95,00

Een elegante Brunello met een mondvullende rijpe structuur, zwoele tannines, confiture, kruidige houttonen en
een romige en spannende lengte.
An elegant Brunello with a ripe structure, sweet tannins, confiture, spicy wood tones and
a creamy and exciting length.

€ 290,00

€ 375,00

Indrukken van geconcentreerde vruchten, zachte tannines en kruiden naast tonen van teer,
drop en truffel. De wijn kent een zeer lange finale en trage ontwikkeling zodat geduld met de
jaren een nog hoger niveau aan rijkdom en complexiteit oplevert.
Impressions of concentrated fruit, soft tannins and herbs in addition to tones of tar, licorice and truffle.
The wine develops slowly. With the years it even has a higher level of richness and complexity.

Jaartallen van wijnen kunnen variëren i.v.m de kleine productie van de exclusieve wijnhuizen waar wij mee samenwerken.

Pasta e Basta wijnkaart vanaf mei 2016

Antinori

- Al 26 generaties wijn -

Wie in Italië ‘wijn’ zegt, zegt ‘Antinori’! Deze familie maakt al meer dan zes eeuwen wijn.
Met respect voor de tradities van het Toscaanse land houden al 26 opeenvolgende
generaties Antinori zich persoonlijk hiermee bezig. De Antinori Chianti Classico Cellars
in Bargino is een unieke locatie en ook openbaar voor het publiek!
Who says “wine” in Italy, says ‘Antinori’! This family makes wine for more than six centuries.
With respect for the traditions of the Tuscan landscape, 26 Antinori generations are personally taking care of this.
The Antinori Chianti Classico Cellars in Bargino is a unique location and also open for public!

Bianco
Antinori Cervaro della Sala, Umbrië, Castello della Sala
- I.G.T. Umbria (Chardonnay en Grechetto)

€

Fles

65,00

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.
Fantastic wine, much like a Bourgogne because of it’s complexity and being oak aged.
Intense aroma’s of tropical fruit and hints of camomile and flintstone. The Grechetto grape offers this wine minerality
that suits the fruity and oak aged character very well. Provides a long buttery finish with some vanilla.

Antinori Guado al Tasso/ Toscane, Tenuta Guado al Tasso
- D.O.C. Bolgheri Superiore / Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc en Petit Verdot

Fles

€ 110,00

Explosief in de geur met elegante aroma’s van zwart fruit, naast tonen van zoethout. De smaak is
fantastisch, een aaneenschakeling van koffie, bessen-fruit 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.
Abundant and elegant bouquet of dark fruit and a hint of liquorice. Fantastic aroma’s of coffee,
berries and oak. Silky though this wine does offer some tannines.
Refined, structured, complex and with a lovely long finish. What a promising wine!

Antinori Solaia / Toscane, - I.G.T. Toscana
Cabernet Sauvignon, Sangiovese en Cabernet Franc

€ 270,00

In de geur intens warme aroma’s die het klimaat van het seizoen weergeven, maar tevens een
delicate frisheid. In de smaak rijp rood fruit, specerijen en florale tonen die de complexe structuur
definiëren. De smaak is rijk, sappig en zoet dankzij de aanwezigheid van soepele en ronde tannines.
De lange afdronk kent een levendige zuurgraad.
A delicately fresh wine with warm and intense aroma’s. Ripe red fruit, spices, and floral tones
offer this wine a complex structure. Rich, juicy and slightly sweet because of the subtle tannines.
Long finish with perfect acidity.

Rosso
Antinori Bramasole Toscane, Tenuta La Braccesca
- D.O.C. Cortona (Syrah)

€

60,00

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.
Intense bouquet of ripe and dark fruit. Aroma’s of black pepper and liquorice.
Full bodied finish with a refined structure.

Antinori Pian delle Vigne/ Toscane, Tenuta Pian delle Vigne
- D.O.C.G. Brunello di Montalcino (Sangiovese)

€

75,00

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.
Absolutely lovely wine with a promising bouquet of intense fruit. Hints of raspberries, cherries,
citrus and ripe prunes. Mint, liquorice, tobacco and leathery tones.
A well balanced wine, refined, structured and silky.

Antinori Tignanello Toscane, Tignanello Estate - I.G.T.
(Sangiovese, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc)
Zeer bijzonder met in de geur rijpe aroma’s van donker fruit; pruimen domineren het aromatische
scala van kersenaroma’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’!
Special wine with a bouquet of dark fruit. Prunes dominate, but also cherries, mint and liquorice
can be discovered. Rich, harmonious and well balanced in acidity and soft tannines.
Long lingering finish. A true ‘Super Tuscan’!

€

89,00

S. Pellegrino 25 cl.
S. Pellegrino 75 cl.
Acqua Panna 25 cl.
Acqua Panna 75 cl.

€
€
€
€

2,75
5,75
2,75
5,75

Sanpellegrino Limonata 20cl
€
2,75
Met de smaak van zeste en citroen van Zuid-Italië biedt het een volle, heerlijke smaak.
Rich in the real juices of ripe lemons from southern Italy.
Sanpellegrino Aranciata 20cl
€
2,75
Hele fijne, intense aroma’s van puur sap en de schil van zongerijpte sinaasappelen, met een sterke citrusafdronk.
Very fine, intense aromas of real juice and peel from sun-ripened oranges, a taste that well balances freshness
with a predominantly citrusy finish.
Sanpellegrino Aranciata Rossa 20cl
€
2,75
Intense smaak van Siciliaanse bloedsinaasappelen. Koel en verfrissend met een bijzondere toets en een delicate
afdronk van citrus.
Intense aroma of ripe blood orange juice that brings out its elegance and a sweet, full, soft and well-balanced taste.
Sanpellegrino Pompelmo 20cl
€
2,65
Een fruitige, bitterzoete smaak. Gemaakt van kwalitatief grapefruit sap, verrijkt met aroma’s van vers citrusfruit.
A fruity bittersweet taste. Made with high-quality grapefruit juice and the aroma of fresh citrus fruits.
Sanpellegrino Chinotto 20cl
€
2,65
Bijzonder gebalanceerd en krachtig met een delicate afdronk met bittere toetsen.
Een onmiskenbare smaak, volledig op basis van Siciliaanse Chinotto-sinaasappelen van topkwaliteit.
A sharp, intense aroma of fine, ripe fruit of excellent quality. An unmistakable taste that is entirely made
from Sicilian high-quality Chinotto oranges.
Sanpellegrino Acqua Tonica 20cl
€
2,65
Sprankelend tonic water

