Vini Bianchi
Chardonnay Veneto

Vini della Casa
Rosato – Terre di Chieti
Licht zalmkleurige, druivige Rosé met
een fruitige aroma.

bicchiere (vol glas)

Een droge, aromatische wijn met een goede,
evenwichtige structuur en een fruitig parfum.

19,00
5,00

caraffa (0,5 liter)

14,00

Rosso Primitivo

19,00

Een intens bouquet met een fijn
achtergrond van noten en pruimen.
Droog en vol van smaak.

bicchiere (vol glas)

5,00

caraffa (0,5 liter)
Terre di Chieti

Een droge, frisse wijn met aroma´s van
citrus en meloen.

19,50

bicchiere (vol glas)

5,00

caraffa (0,5 liter)

14,00

Fiano Minutolo

Een intens fruitige, aromatische wijn met
accenten van o.a. bergamot, banaan,
nectarine en witte muskus.

22,00
27,50

Pinot Grigio

28,00

Kleine perlage fles met schroefdop.

Prosecco – Rosa

Deze perlage valt niet te beschrijven,
alleen te proeven.

Prosecco “Canah” Brut

Frisse, sprankelende en karaktervolle
wijn, met hints van bloemen en groene appel.

7,75
28,50
27,50
25,00

Marchione metodo charmat
SPUMANTE BIANCO BRUT

27,50

Lichtgele wijn met goud tonen. Intense aroma
en wilde bloemen, persik, salie en mint.

Lichtgeel en sprankelende wijn met accenten
van appel, citrus en anijs.
Ideaal voor antipasti aperitif en zeevruchten.

22,50

Een droge, warme, wijn met
een intense aroma van fruit zoals pruimen
en braambessen) en bloemen.

Merlot delle Venezie

Een merlot die beslist soepel van karakter
is met een halfdroge smaak en een intens
druivig, fris en jonge geur.

25,00

25,50

Bombino
PUGLIA IGP

29,00

Chianti dei colli Fiorentini

28,75

Een fruitige, aromatische wijn met een
duidelijke geur van ananas.

Lichtgele wijn, fris, intense aroma’s van
mediteraanse bloemen en citrus.
Vegan! Zonder dierafkomstig ingrediënten.

Moscato d’ Asti

25,00
4,50

Bevande alcoliche e non.

De kracht en de body van deze wijn
beloven een lange houdbaarheid.
Een robijnrode wijn met paarse tonen en
een intens fruitig aroma van bloesems,
een lichte ondertoon van hout.

Barbera d’Asti ‘Sanpansè’

29,50

Terra Sasso
NEGROAMARO-PRIMITIVO PUGLIA IGP

29,50

Droog en vol van smaak, evenwichtig met
een aroma van rode bessen.

Robijnrode wijn, krachtig maar soepel van
karakter. Fruitig en gebalanceerd .
Vegan! Zonder dierafkomstig ingrediënten.
Negroamaro en Primitivo druiven

Nero di Troia PUGLIA IGP

Succhi biologici
diversen bio fruit sappen

3,50

Robijnrode wijn met intense en ‘schoon’ aroma
van kersen, bloesems en lichte ondertonen van
mint en rabarber.
Vegan! Zonder dierafkomstig ingrediënten.

Acqua frizzante Ferrarelle

3,80

Doline Primitivo Puglia I.G.P

Birra G. Menabrea e figli

3,80

Apple, Apple-aardbei, vlierbessen, peren,
sinesappel…

Italiaanse blond beer uit de Alpi bergen

Wijn gemaakt van Primitivo druiven met
Toevoeging van Cabernet Sauvignon.

Onze wijnen zijn afkomstig
van biologische landbouw
en erg goed voor de geest

32,50

Primitivo 16%

Vrolijke, verkwikkende anti-oxidante,
perfect om de voetjes van de vloer te gaan.

Barolo D.O.C.G.

75,00

Brunello di Montalcino D.O.C.G.

84,50

Een wereldberoemde wijn met een mooi,
breed, intens bouquet van o.a. viooltjes en
rozen.
Een wijn met een zeer complexe geur en
kruidige aroma’s vermengd met fruit zoals
kersen en bosvruchten.

Limoncello bio

4,80

amaretto dell´ abbazia

4,80

Grappa di Prosecco

6,00

Beroemde likeur gemaakt door middel
van infusie van citroenen handmatig geoogst
bij de kust van Praiano bij Salerno.
Behalve rietsuiker en alcohol
worden geen andere ingrediënten toegevoegd .
voor deze likeur worden verschillende soorten
zoete en bittere amandelen gebruikt die in een
mengsel van water en alcohol ingetrokken worden
uit biologische landbouw.
Zachte, fris- fruitige grappa

Deep Purper rode kleur met robijn reflexen.
Licht zoet met elegante aroma’s van kersen,
gedroogde vijgen en wilde mint. Fluwelige smaak.

Aleatico dolce

Robijnrode wijn, intens met lichte aromas van
kers, tijm en mos. Gebalanceerd, fris en zoet.

32,50

Wijn met een breed bouqet van rijpe vruchten
zoals bramen, pruimen en kersen met een licht
accent van cacao.
Vlezige rode vruchten en rijpe pruimen met
een Mediteraanse smaak wegens een vleugje
tijm en oregano.

55,00

Een goddelijke wijn, zeer effectief tegen
depressie. Hoogwaardige anti-oxidante
en antibioticum.

Polvanera 21 dolce naturale

Morellino di Scansano D.O.C.G. 38,50

Primitivo 14%

Primitivo 17%

liquori biologici

Selvato I.G.T.

Italiaanse water met bubbels

Minutolo metodo charmat
SPUMANTE BIANCO EXTRA DRY

Syrah I.G.T..

28,00

Per glas

Prosecchino

21,00

Erbaceo

Wereldberoemde feest-dessertwijn.

Spumanti

Nero d’Avola I.G.T.

Wijn die droog, warm en evenwichtig is.

28,50

Mooi bouquet met aroma’s van wilde
frambozen, en onrijpe perzik met een lichte
achtergrond van hooi.

Montepulciano D’Abruzzo D.O.C. 18,50
Wijn met een breed aroma van gedroogde
vruchten en bloemen.

Verdicchio classico

Een heerlijke droge wijn met tonen van
citrus, appel en peer.

Vini Rossi

38,50

7,75

per glas

Caffetteria
espresso
espresso macchiato
espresso corretto
cappuccino
caffe latte
the biologico

1,80
1,90
2,50
2,50
2,50
2,50

italian koffie

6,00

diversen smaken kijk in de thee doos ...

45,00

9,00

per glas

amaretto, coffie en slagroom

