Borrelhapjes

Arrangementen

(Zolang de keuken geopend is)

Antipasti:*
€13,75 p.p.
Een plateau met verschillende voorgerechten
uit de Italiaanse keuken. Laat u verrassen!
*(Vanaf 2 personen)
Kaasplankje:
€9,50
Verschillende soorten kaas geserveerd met
olijven en brood.
Vleesplankje:
€9,50
Verschillende vleeswaren geserveerd met
olijven en brood.
Ham/kaasplankje:
€12,50
Verschillende soorten kaas en vleeswaren
geserveerd met olijven en brood.
Portie olijven

€2,50

Broodmandje
Brood met verschillende dipjes.

€6,00

Bittergarnituur
€6,00
Keuze uit bitterballen, frikandellen en mini
loempia’s.

High wine:*
€30,00 p.p.
Een wijnproeverij waarbij u vier verschillende
wijnen uit ons assortiment krijgt, vergezeld
door een bijpassend gerechtje en een
aanvullend verhaal over de wijn.
*(Alleen op reservering)
“Eten wat de pot schaft!”
€16,50 p.p.
Iedere donderdag serveren wij een wisselend
2-gangen menu. Voor meer informatie vraagt
u ons personeel.
Antipasti-arrangement:
€22,75 p.p.
Iedere zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur
kunt u bij ons een schaal antipasti met twee
glazen wijn p.p. naar keuze bestellen.

Mousserende wijn per glas
La Caudrina moscato d’asti
Piëmonte | Italië

5% vol.
Glas €6,00 | Fles €27,50

MVSA Cava brut reserva
Vilobi del Penedès | Spanje

12% vol.
€28,50

Een licht mousserende witte wijn met intense
geuren van muskaatdruiven en lychees. Het lage
alcoholgehalte en de zoete smaak maken deze
wijn lekker als aperitief of dessertwijn.

Een bijzonder elegante cava met veel finesse en
een zachte, fijne mousse. Aroma’s van venkel,
lentebloem, amandel en toast. Breed en
imponerend van smaak met een klassieke afdronk.

Loredan Asolo prosecco

Taittinger brut reserve

Veneto | Italië

Champagne | Frankrijk

11% vol.
Glas €6,00 | Fles €27,50

12% vol.
€59,00

Een spumente prosecco van de Glera druif met
aroma’s van appels en bloemen. Een verfrissende
droge prosecco met een zachte mousse die achter
blijft in de afdronk.

Deze champagne wordt minimaal 3 jaar in de
kelders gelagerd. Een elegante, subtiele en
expressieve wijn met in de neus aroma’s van vers
fruit en honing. De smaak is levendig en fris met
tonen van perzik en vers fruit.

Mousserende wijn per fles

Taittinger Nocturne sec

MVSA Cava brut nature
Vilobi del Penedès | Spanje

11,5% vol.
€27,50

De brut nature is de droogste variant van de
cava’s. Het is dan ook een zuivere strak droge wijn
met een elegante mousse die de mond doet
tintelen. Een bouquet van amandelen, perzik en
grapefruit.

Champagne | Frankrijk

12% vol.
€63,50

Een uitzonderlijke sec champagne. Subtiel en fris
met een geur die doet denken aan witte bloesem
en rijp fruit met hinten van perzik en gedroogde
abrikozen. De afdronk is lang en zacht met een
aangenaam zoetje.

Aperitieven

Port

Aperitivo della casa

Köpke ruby porto

€5,00
Als huisaperitief hebben wij een flute glas prosecco met
een scheutje Aperol, likeur 43 of limoncello.

Aperol spritz

€6,50
Een mix van prosecco, Aperol, San Pellegrino en een
schijfje sinaasappel.

Lemon spritz

€6,50
Een verfrissend bitterzoet drankje bestaande uit
prosecco, Limoncello, San Pellegrino en een schijfje
citroen.

Sherry
Gonzales Byass Jerez Xerez

17% vol.
Andalusia | Spanje
€4,50
Een medium droge sherry van de Pedro Ximinez druif.
Deze sherry is mooi goud-amber gekleurd en heeft
aantrekkelijke aroma’s van amandel en noten. Een
lange frisse afdronk met een klein zoetje.

Duoro | Portugal

Dow’s white port
Duoro | Portugal

Dow’s rosé port
Duoro | Portugal

Dow’s Nirvana port
Duoro | Portugal

16% vol.
Montilla-Noriles | Spanje
€5,50
De druiven voor deze sherry worden op matten
gedroogd in de zon. De sherry wordt vijf jaar gerijpt in
een “solera systeem” dat al in 1927 is gestart. Een volle
zoete sherry met aroma’s van pruimen en chocolade.
Een intense lang aanhoudende afdronk.

20% vol.
€4,50
19,5% vol.
€4,50
20% vol.
€5,00

In de neus de geur van viooltjes en cacao. Een
zachte, lichtzoete port met de smaak van
chocolade.

Dow’s colheita
Duoro | Portugal

20% vol.
€5,50

Een lichtgekleurde rode port met aroma’s van
vijgen, druiven en een frisse afdronk met rokerige
en nootachtige accenten.

Dow’s 10 years old tawny
Pedro Ximenez 1927 Alvear

19,5% vol.
€4,50

Duoro | Portugal

20% vol.
€6,00

Een zachte port die tien jaar lang op traditionele
stijl heeft gerijpt. Een volle smaak met een
nootachtige afdronk.

Witte wijn per glas

Witte wijn per fles

Pasqua le Colleziono soave

Sovente chardonnay

Puglia | Italië

Montespertoli Toscane | Italië

12% vol.
Glas €4,50 | Fles €22,00

Bleekgele droge wijn met prachtige delicate
aroma’s van citrus-fruit, zoals rode grapefruit. Fris,
elegant en mild in de afdronk.

Campo bio verdejo
La Mancha | Spanje

11,5% vol.
Glas €5,00 | Fles €24,50

Deze biologische wijn wordt gemaakt van speciaal
geselecteerde Verdejo druiven van de hoogvlaktes
uit La Mancha. Een zachte frisse en fruitige smaak
met frisse zuurtjes in de afdronk.

Château Pajzos Tokaj furmint
Tokaj | Hongarije

11,5% vol.
Glas €5,50 | Fles €26,00

Verfijnde, aromatische droge witte wijn met florale
nuances en een lichte kruidigheid. De smaak zet
zacht en mild in met smaken van laurier en noten.
Deze wijn zonder houtrijping geeft de pure smaak
van de furmintdruif weer.

Di Lenardo pinot grigio
Friuli | Italië

12,5% vol.
Glas €5,75 | Fles €27,00

Een licht tintelende witte wijn met een boeket van
geroosterde amandelen en stro. In de mond de
smaken van peer en kweepeer. Uitgebalanceerde
wijn met een lange en volle afdronk.

14% vol.
€33,50

Een briljant strogele chardonnay met zes maanden
houtrijping op frans eikenhout. Intense, complexe
aroma’s van exotisch fruit en vanille die worden
ondersteund door aangename zachte mineralen in
een lange zachte afdronk.

Zoete wijn per glas
Domaine des Cassagnoles moelleux11,5% vol.
Gascogne | Frankrijk

Glas €4,50 | Fles €22,00

Een lichtgele witte wijn met aromatische tonen van
rijp fruit. Een zoetige smaak die ondersteund wordt
door frisheid met een lange afdronk.

Rosé wijn per glas
Pasqua 11 Minutes Rosato
Veneto | Italië

12,5% vol.
Glas €4,75 | Fles €23,00

Deze bleekroze wijn heeft een bloemig boeket met
impressies van kersen en framboos die zich uiten
in een levendige en frisse smaak met een kruidig
tintje in de afdronk.

Rode wijn per glas
Sollione primitivo Salento
Puglia | Italië

13,5% vol
Glas €4,50 | Fles €22,00

Een prachtige robijnrode kleur met geuren van
kersen, vijgen en een hint van chocolade. Een
volle vruchtensmaak met een elegante, ronde en
sappige afdronk.
Salcheto Chianti Biskero
Montepulciano | Italië

13% vol.
Glas €5,75 | Fles €27,50

Een helderrode Chianti met nuances van jam en
gebrande noten, die zorgen voor een kruidige
geur. Deze Chianti is volledig biologisch en deels
op hout gelagerd. De blend van Sangiovese,
Candiolo en Mammolo, geven een soepele, zachte
en fris-fruitige smaak.

El Coto Vintage rioja crianza
Rioja | Spanje

13,5% vol.
Glas €5,75 | Fles €27,50

Deze kersenrode wijn van de tempranillo druif
heeft een jaar gerijpt op eikenhouten vaten. Een
krachtige rode wijn met prachtige aroma’s van
kersen en rood fruit. De wijn zet direct breed en vol
in met een hint van vanille in de afdronk.

Montepulciano d’Abruzzo
Abruzzo | Italië

14% vol.
Glas €6,00 | Fles €28,50

Een dieprode wijn, hout gelagerd met kruidige
tonen. Afkomstig uit de wijngaard Tenuta Giuliano,
met 40 jaar oude wijnranken, aan de uitlopers van
de Majella. Een volle krachtige wijn met een intens
Italiaans karakter en een lange mooie afdronk.

Witte wijn per fles
Yalumba viognier
Barbossa Valley | Zuid-Australië

13,5% vol.
€ 26,00

Een rijke witte wijn gemaakt van de viognier druif.
Licht zoete aroma’s van abrikoos, lychee en
honing en een frisse kruidige smaak van
citroengras en gember. Een heerlijke wijn om zo
van te genieten of voor bij licht vlees of een pasta.

Errazuriz sauvignon blanc
Santiago | Chili

13,5% vol.
€ 28,50

Een bleekgele wijn met groene tinten van citrus. In
de neus aroma’s van grapefruit, passievrucht en
subtiele hints van kruiden. Een droge witte wijn
met frisse zuren in de afdronk die hem een
elegante frisse smaak geven.

Von Buhl bone dry Riesling
Rheinpfalz | Duitsland

12% vol.
€ 30,50

L’Avenir chenin blanc
Stellenbosch | Zuid-Afrika

Een heldere strogele wijn met een volle smaak.
Rijke tonen van ananas, sappige peer en meloen.
Door de gedeeltelijke fermentatie op hout, een hint
van geroosterde amandelen en honing. In de
afdronk subtiele zuren en mineralen, die er voor
zorgen dat deze wijn blijft verrassen.

Toledana Gavi di Gavi
Piemonte | Italië

Hamilton Russell chardonnay 13,5% vol.
Walker-Bay | Zuid-Afrika

Albariño Rias Baixas

Bastia Conterno Fantino

Rias Baixas | Spanje

Een heerlijke jeugdige witte wijn met een stuivend
aroma van groene appel en limoen. Dankzij de
graniet houdende grond zet de smaak sappig en
fris in en eindigt aromatisch, rond en evenwichtig.

13% vol.
€ 33,50

Deze elegante droge witte wijn is uit 100% cortese
druiven gemaakt. Met aroma’s van kruisbessen,
citrusfruit en een rijk bouquet aan bloemengeuren,
is de wijn heerlijk kruidig met in de afdronk nog
een lichte hint van gedroogde amandelen.

Ondanks het lage alcoholpercentage is dit een
frisse, gortdroge Riesling. De kalkhoudende grond
zorgt voor de florale en fruitige tonen van limoen
en geel fruit. Heerlijk als borrelwijn of bij een van
onze antipasti.
12,5% vol.
€ 30,50

14% vol.
€ 30,50

€ 43,50

Een elegante witte wijn met verfijnde mineralen en
aroma’s van peer en limoenfruit. Een complexe
lange afdronk, waarin de 9 maanden houtrijping
en het fruit uitstekend tot hun recht komen.
13,5% vol.

€ 50,00
Een vol gele chardonnay met krachtige en intense
aroma’s van citrusfruit, eikenhout en wat
boterachtige nuances. De smaak zet vol en rond in
en eindigt aromatisch en krachtig. Naast de
productie van de barolo en barbera, produceert dit
wijnhuis ook deze exclusieve chardonnay.
Piemonte | Italië

Rosé wijn per fles
Rámon Bilbao rosado
Rioja | Spanje

12,5% vol.
€24,00

Door het zeer korte schil contact is dit een droge,
sappige variant rosé. Met in de neus vers geplukte
witte bloemen en kersen. In de smaak vers fruit en
vleugje citroen.

Rode wijn per fles
Cazes Hommage
Languedoc Roussillon | Frankrijk

13,5% vol.
€ 28,50

Chakana malbec
Mendoza | Argentinië

14% vol.
€ 29,50

Een biodynamische rode wijn met de aroma’s van
rood fruit en kruiden. Een jaar op houten vaten
gelegen en met ronde, uitgebalanceerde tannines
is dit een wijn die u geproefd moet hebben!

Een dieprode wijn met een fraai aroma van rijp
fruit, eikenhout, koffie en wat mint. Krachtig,
evenwichtig, vol en zachte tannines. Complexe,
aromatische wijn met een lange afdronk.

Yalumba shiraz viognier

Chiloé carmenère reserva

Barbossa Valley | Zuid-Australië

13,5% vol.
€28,50

Een sappige soepelheid van rijpe bessen, pruimen
en warm fruit. Met rijpe tannines en wat hints van
chocolade en witte peper, is dit een afgeronde
rode wijn. De viognier in deze wijn geeft een
bijzondere kruidigheid en spanning in de afdronk.

Maule Valley | Chili

14% vol.
€30,50

Deze carménère heeft een betoverend bouquet
van kersen en zwarte pruimen met een geroosterd
en kruidig accent in de afdronk. Een krachtige op
hout gelagerde carménère die mooi past bij de wat
stevigere vleessoorten en kazen.

Rode wijn per fles
Suculé barbera d’Alba
Piemonte | Italië

14% vol.
€ 35,00

Deze krachtige wijn heeft een diep helder rode
kleur met aroma’s van kersen en kruiden. Naast
de volle smaak van rood fruit, komt na enige tijd
ook de vanille van de houtlagering naar boven.

Accordini valpolicella Ripasso 14% vol.
Veneto | Italië

Fles €41.50 | Magnum €79,-

Amarone delle Valpolicella
Venetië | Italië

16,5% vol.
Fles € 61,00 | Magnum €119,-

Een krachtige, dieprode wijn met veel body.
Aroma’s van gekonfijt fruit, krenten en pruimen.
Erg complexe wijn die na 24 maanden houtrijping
zeer geconcentreerd in zet en met zachte tannines
afrond.

Barolo Conterno Fantino

Een dieprode wijn met een kruidig aroma van rood
fruit en nuances van eikenhout. De wijn zet
krachtig in met stevige, kruidige tannines en heeft
een heerlijke ronde en aromatische afdronk. Dit is
de ideale begeleider bij onze ossobuco, winterse
stoofpotten of om heerlijk na te tafelen.

Piemonte | Italië

Pieri Brunello di Montalcino

Montello Capo di Stato

Toscane | Italië

15,5% vol.
€ 58,00

Complexe rode wijn met aroma’s van gekonfijt
fruit, pruimen en bessen. Een hint van eikenhout
door de 18 tot 24 maanden houtlagering. De
smaak zet vol en krachtig in en blijft lang hangen
met veel aroma’s en zachte tannines.

14% vol.
€ 65,00

Een heldere roodbruine tint. Complexe aroma’s
van kruiden, specerijen en rijp rood fruit. De smaak
zet verfijnd en vol in en is sterk aanhoudend met
rijpe, milde tannines in de afdronk. Een moderne
Barolo die toch 4 à 5 jaar rijping heeft gehad.

Montello | Italië

14% vol.
€ 68,00

Deze rode wijn is geboren uit de historische 100
planten van het wijngoed van Loredan Gasparini.
Een blend van cabernet sauvignon, merlot,
cabernet franc en malbec. Intense aroma’s van
wilde bessen en lichte kruiden. Een complexe
diepgaande smaak met een sterk body en licht
zoete tannines die lang aanhouden.

Grappa

Grappa di Poli barrique big Mama 40% vol.

Grappa is een traditionele Italiaanse drank uit de
regio’s Friuli, Veneto, Alto Adige en Piedmont, in
het noorden van Italië. Wijnboeren gebruikten de
druiven voor grappa vroeger eerst voor het maken
van wijn. De pulp die daarna overbleef zagen ze
als restafval en lieten ze liggen voor de arbeiders
in de wijngaard. In tegenstelling tot de boeren
wisten de arbeiders hier wel raad mee en
begonnen met het distilleren van de druivenpulp.

Deze bleekgoude grappa heeft vier jaar op
eikenhouten vaten gerijpt en is een blend van de
Merlot en Cabernet-Sauvignon druif. Aroma’s van
tropisch fruit, citroen en kruidige tonen van vanille
en zoethout. De smaak zet fluweelzacht in met
milde zoete abrikoos en veranderd langzaam in
droge cacao en vanille.

Piemonte | Italië

Marrone di Barola Chinato
Piemonte | Italië

Marrone Grappa di Arneis

42% vol.
€ 5,50

€ 8,50

18% vol.
€ 8,50

Een lichtgekleurde grappa met een fijne, frisse,
maar licht zoete geur van kruidige bloemen. Deze
grappa heeft een zachte, volle smaak van
amandel met een delicate afdronk.

Een gearomatiseerde wijn met kinabestschors,
gentiaalwortel en rabarber. Als laatste worden nog
de aroma’s van verschillende kruiden toegevoegd.
Een lichte, bittere smaak en zacht zoet in de
afdronk die perfect aansluit bij de krachtige
chocoladedesserts. Het medicijn van Piemonte.

Marrone Grappa di Chardonnay

Marrone Grappa di Barbera

Piemonte | Italië

Piemonte | Italië

42% vol.
€ 6,00

Piemonte | Italië

42% vol.
€ 11,50

Een kristalheldere grappa die op staalvaten gegist
is. Met een breed scala aan aroma’s en bloemige
tonen. Een elegante aanhoudende smaak met
aroma’s van verschillende vruchten.

Een strogele grappa met een mannelijke en
intensieve geur. De smaak is droog en rijp, met
een eerlijke structuur en een harmonische,
krachtige lange afdronk.

Grappa di Poli bianco big Mama

Marrone Grappa di Barolo

Piemonte | Italië

40% vol.
€ 7,50

Een heldere, doorzichtige grappa van de Merlot en
Cabernet-Sauvignon druif. De aroma’s van verse
kruiden, bloemen en munt zijn rustiek en oprecht.
De smaak is jong, droog en eerlijk.

Piemonte | Italië

42% vol.
€ 13,50

Deze grappa wordt van de Nebbiolo druiven
gemaakt en de most wordt op houten vaten
bewaard. Een intensieve geur van zacht gekruide
noten en een rijpe, fluwele diepgaande smaak.

