Suggestiewijnen

Witte Wijnen :
Pellegrino – Il Salinaro Grillo - 100% Grillo – Sicilia • In de neus ervaart u delicate aroma’s van citrusfruit en florale 		 € 25,00
tonen van jasmijn en oranjebloesem. In de mond is de wijn heerlijk fris en mooi in balans met tonen van grapefruit, citroen en
limoen met een fijne hint van vanille.

Moser – Moscato Giallo - 100% Moscato Giallo - Trento • Het is één van de meest delicate druiven met een heerlijk 		 € 27,00
frisse en aromatische smaak. Een prachtige druif die al sinds de oudheid gebruikt wordt. Moscato wijnen zijn populair door hun
druivige karakter en het aangename aroma’s.

Feudi Salentini 125 Malvasia del Salento - per glas verkrijgbaar • 100% Malvasia, zoetige wijn - Puglia		
€ 23,00
Malvasia del Salento Bianco is een strogele wijn. Deze wijn van 100% Malvasia is fruitig en makkelijk drinkbaar.
Zeer goed te combineren met zeevruchten, vis, schaaldieren en kaas.

Le Vigne di Zamo - No Name - 100% Friulano (Tocai) – Friuli • Open en geurig, mooi rijp tropisch fruit, een 		 € 33,00
vleugje citrus, noten en amandelen, kracht en diepgang, romig en rond, zacht, fluwelig, groots, met levendige zuren.

Feudi Salentini Cala Verdeca Del Salento - per glas verkrijgbaar • 100% Verdeca - Puglia • De wijn ruikt naar rijp 		 € 23,00
wit fruit zoals lychee, mango en kruisbes, de smaak is zeer uitgesproken en geeft erg bijzondere tonen van rijp wit fruit in combinatie
met enkele frisse zuurtjes die ervoor zorgen dat de wijn niet te zwaar wordt en zijn frisheid behoudt.

Le Vigne di Zamo No Name - 100% Friulano (Tocai) – Piemonte • Open en geurig, mooi rijp tropisch fruit, een vleugje 		 € 33,00
citrus, noten en amandelen, kracht en diepgang, romig en rond, zacht, fluwelig, groots, met levendige zuren. Droge witte wijn.

Massimago Garganega - 100% Garganega - Veneto • Frisse witte wijn met een aroma van bloemen en rijp fruit.
De mineralige nuances geven de wijn een mooie fijnheid en elegantie. De smaak is rijk en sappig.

		
€ 26,50

Le Vigne di Zamo Ronco della Aiacie - 100% Chardonnay, eik gelagerd - Friuli • Complex, geslaagde combinatie		
van finesse en kracht. Men weet het fruit zeer goed in evenwicht te brengen met de meer geroosterde invloeden van het
Franse eikenhout.
Bogle Chardonnay - (Californië/VS) • Volle witte wijn met rijpe tonen van eiken vat.

€ 35,50

		 € 24,00

Panamera Chardonnay - Een rijke, volle en romige wijn. De textuur is rijk en rond. De afdronk is verrassend verfrissend. 		
In de mond proeven we hinten van vanille, veel geel fruit en rijpe abrikozen. In de neus herkennen we aroma’s van citroen, peer,
appel met hinten van vanille en kruidige kaneel. Een pracht van een wijn!

€ 28,00

Rosé Wijnen :
Château Léoube – Love by Léoube - Grenache & Cinsault – Provance • Deze prachtige lichtroze rosé heeft rood 		€ 26,50
fruit en citrusvruchten in de neus. In de mond proef je aroma’s van witte perziken en rode bessen. Heerlijk als aperitief, maar ook
bij mediterrane gerechten, salades, lichte maaltijden.

Feudi Salentini – Rosato del Salento - per glas verkrijgbaar • 100% Negroamaro- Puglia • Elegant en 		 € 23,00
aromatisch met bouquet van rood fruit. Een bijzondere wijn, heerlijk als aperitief, bij diverse voorgerechten, schaaldieren en kaas

Le Vigne di Zamo Pinot Grigio Ramato - Pinot Grigio – Veneto 100% Pinot grigio • Dit is een mooie, pittige 		
€ 28,00
droge rosé met in de neus wat exotisch fruit en een zeer elegante, volle smaak met een mooi evenwicht!

Rosélia rosato 100% Merlot - Veneto • Deze zomerse rosé doet ons denken aan een blushwijn. We ruiken en witte bloemen.		€ 24,00
Lichte mineralige tintelingen en mooie zuren.

Rode Wijnen :
Feudi Salentini Primitivo del Salento - per glas verkrijgbaar • 100% Primitivo - Puglia • Deze primitivo heeft		
€ 23,00
een diep robijnrode kleur. In de neus is het genieten van rijp fruit zoals kersen en pruimen alsook van kruiden en rozijnen.
Een mooi volle, fruitige en zachte wijn met een pittige afdronk.

Pellegrino Gazzerotta Nero d’Avola 100% Nero d’Avola – Sicilia • Dit is een 100% `Nero d’Avola’, een Siciliaanse druif		 € 25,00
die mooie, donkere wijnen produceert die robuust en toch zacht zijn. Het is een fijne en delicate wijn met diepgang en een heerlijke
fruittoets.

Massimago – Ripasso Mariabella Corvina, Corvinone, Rondinella - Veneto • Een vol robijnrode kleur met intense		
€ 30,00
tonen van verse kersen en rode bessen, een zeer soepele wijn met aroma’s van balsamico, tijm, munt, kruidnagel en pruimen.
Een wijn die goed in balans is met zachte tannine en een volle body.

Borgogno Barbera d’Alba Superiore docg 100% Barbera – Piemonte • In het glas is deze Barbera Robijnrood 		 € 31,50
met paarse tinten, de neus is vol en rijp met fruit van pruimen en kersen met ondertoon van van koffie en caccao. Smaken van
bramen, tabak, kersen en zachte tannines. Fruitige en lange afdronk.

Massimago – Amarone della Valpolicella Corvina, Corvinone, Rondinella, 24 maanden gerijpt in eiken vaten - Veneto
Voor deze Absolute top wijn worden de druiven 3 maanden gedroogd alvorens verwerkt te worden het resultaat is een volle
intense robijnrode kleur, Uitgesproken noties van pruimen en zwarte kersen, kruidnagel en zwarte peper. Uiterst gebalanceerd met
een complexe, fruitige langdurige nasmaak.

€ 51,50		

Borgogno “No Name” Nebbiolo Langhe doc 100% Nebbiolo - 24 maanden gerijpt in eiken vaten - Piemonte 		 € 38,00
Borgogno “No Name” voldoet aan de vereiste rijping van een Barolo van minimaal drie jaar waarvan twee jaar op houten vaten.

Bogle Merlot ( Californië/VS ) Zachte en volronde wijn met lange afdronk.

		 € 28,00

Panamera Cuvée California 		 € 28,00
Een romige en intense smaak met goed geïntegreerde tannines. Deze wijn is goed in balans, rijk en heeft een zuivere afdronk.
In de neus herkennen we weelderige aroma’s van verse frambozen, donkere chocolade en vanille.

Suggesties
Gegratineerd visbord met spinaziepuree en kreeftensausje

€ 23,50

Zeewolf met spinaziepuree en hollandaisesaus afgewerkt met grijze garnaaltjes

€ 26,00

Gegratineerde witloof met ham- en kaassaus

€ 18,50

Varkenshaasje met warme groenten, kroketjes en een mosterdsausje

€ 22,00

Ossobuco met linguine afgewerkt met verse tomatensaus, rucola en parmezaan

€ 22,00

Balletjes in tomatensaus met puree en witloofsalade

€ 18,50

Konijn met pruimen in een zoetzuur sausje met kroketjes

€ 20,00

Pasta Vongole

€ 21,50

Ravioli gevuld met champignons in een truffelsausje à la crème

€ 20,00

Spaghetti met zeevruchten

€ 21,50

Huisgemaakte lasagne

€ 16,00

Ravioli met ricotta spinazie in een tomatensausje

€ 18,50

Wok kip

€ 18,00

Wok scampi

€ 20,00

Wok runds

€ 20,00

Wok vegetarisch

€ 16,00

Steak Italienne (tomatensaus, parmazaan, pasta en truffel)

€ 25,50

Steak Roquefort

€ 25,50

Steak Kruidenboter

€ 25,50

Steak Stroganoff

€ 25,50

Steak Provençale

€ 25,50

Spareribbs met fris slaatje en verse frietjes

€ 21,50

Mix grill met frietjes en salade

€ 24,00

Schnitzel met champignonsaus, een fris slaatje en verse frietjes

€ 19,50

Hammetje met zuurkool en puree in een mosterdsausje

€ 20,00

Ierse Ribeye met verse warme groenten, verse frietjes en saus naar keuze

€ 30,00

