
VINI – APERITIVI  (BUBBELS)

Trentino
Ferrari Maximum Brut 65,00

Lombardia
Ca’ del Bosco Franciacorta Brut Cuvée Prestige DOCG, 0,75 l 70,00
Ca’ del Bosco Franciacorta Brut Cuvée Prestige DOCG, 1,50 l 165,00
Ca’ del Bosco Franciacorta Brut Cuvée Rosé DOCG, 0,75 l  125,00
Bellavista ‘Cuvée Brut’ Franciacorta DOCG  79,00

Veneto
Prosecco Brut 35,00
Spumante Rosato 35,00

Piëmonte
Moscato d’Asti ‘Luminee’, Az. Agr. Ca’ d’Gall 32,00

BU
BBELS 

PRI JZEN/PRICES IN EURO

FLES

Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.1



WITTE WIJNEN (VINI BIANCO)

VINI – AL BICCHIERI (PER GLAS VERKRIJGBAAR)   

Huiswijn wit  5,00  25,00 
Italië

Tormaresca Chardonnay – Antinori 5,20 26,00
Chardonnay – Puglia – Italië – WD: Christiaens 
Tormaresca, oftewel toren aan zee, verwijst naar de vele wachttorens die nog steeds 
de kustlijn van Puglia sieren. Aroma’s van perzik, exotisch fruit en oranjebloesem in 
de neus. In de mond lekker soepel, ondersteund door een mooie frisheid met een 
persistente mineraliteit.

Laureato Vetrere  5,80  29,00
Chardonnay – Fiano Minutolo – Puglia – Italië – WD: Christiaens
De zussen Annemaria en Francesca zorgen hier voor een Chardonnay met terroir. 
Aroma’s van rijpe perzik, meloen, honing en toetsen van balsamico. Mollige fruitige 
wijn met goed versmolten hout en een zachte frisse afdronk.

Lugana Prestige – Ca’Maiol  5,80  29,00
100% trebbiano di Lugana – Lugana DOP – Italië – WD: Young Charly
Het milde microklimaat rond het Gardameer zorgt voor een delicate wijn met 
een aanhoudend frisse smaak, crispy en licht mineraal in afdronk. Foodpairing: 
aperitief, rauwe vis en seafood, pasta of risotto met vis of seafood.

Pinot Grigio Sant’Antimo – Col d’Orcia 6,00  30,00
100% pinot grigio – Toscane – Italië – WD: Young Charly
Biologische wijn met uitnodigende en florale aroma’s in de neus. Krachtige aanzet, 
een mooie balans van frisheid en rijp fruit gevolgd door een aangename sappige 
afdronk. Combineert heerlijk bij visgerechten, gegrilde vis, wit vlees, maar ook bij 
pastasalades, asperges en lichte kaassoorten.

3 Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.
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WITTE WIJNEN (VINI BIANCO)

VINI – AL BICCHIERI (PER GLAS VERKRIJGBAAR)   

Huiswijn wit  5,00  25,00 
Italië

Aléa Malvasia Puglia IGP - Feudo Croce 5,20  26,00
100% Malvasia Bianca - Puglia - Italia - WD: Stappato
Feudo Croce is een jonge Azienda dat het licht zag in 2001 dankzij de familie 
Tinazzi die fors investeerde in dit domein om de lokale druivensoorten zoals 
Negroamaro, Primitivo, Fiano maar ook zeker deze Malvasia terug op de kaart te 
zetten. Deze wijnen zijn stuk voor stuk een toonbeeld van druivenras en regio, zoals 
deze elegante, finesserijke Alea. Ontdek dit prachtige stukje Zuid-Italië!

Skok Sauvignon - Collio DOC                       5,50  27,00                                                
Sauvignon Blanc - Collio - Friuli - Italië - WD: Christiaens
De Collio staat bekend als één van de beste witte wijngebieden van Italië. Deze 
heerlijke Sauvignon onderging een ruime tijd rijping “sur lie”. Mineraliteit is hier het 
sleutelwoord. Een mooie structuur met een sterk maar elegant en verfijnd boeket van 
witte perzik, abrikoos, brandnetel en wat florale toetsen. Een zeer intrigerende neus.

Laureato Vetrere 5,80 29,00       
Chardonnay - Fiano Minutolo - Puglia - Italië - WD: Christiaens 
De zussen Annemaria en Francesca zorgen hier voor een Chardonnay met terroir. 
Aroma’s van rijpe perzik, meloen, honing en toetsen van balsamico. Mollige fruitige 
wijn met goed versmolten hout en een zachte frisse afdronk.

Lugana Prestige - Ca’Maiol  5,80  29,00
100% Trebbiano di Lugana - Lugana DOP - Italie - WD: Young Charly
Het milde microklimaat rond het Gardameer zorgt voor een delicate wijn 
met een aanhoudend frisse smaak, crispy en licht mineraal in afdronk. 
Foodpairing: Aperitief, rauwe vis en seafood, pasta of risotto met vis of seafood 
 
 

 GLAS FLES
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WITTE WIJNEN (VINI BIANCO)

VINI – AL BICCHIERI (PER GLAS VERKRIJGBAAR)   

Huiswijn wit  5,00  25,00 
Italië

Aléa Malvasia Puglia IGP - Feudo Croce 5,20  26,00
100% Malvasia Bianca - Puglia - Italia - WD: Stappato
Feudo Croce is een jonge Azienda dat het licht zag in 2001 dankzij de familie 
Tinazzi die fors investeerde in dit domein om de lokale druivensoorten zoals 
Negroamaro, Primitivo, Fiano maar ook zeker deze Malvasia terug op de kaart te 
zetten. Deze wijnen zijn stuk voor stuk een toonbeeld van druivenras en regio, zoals 
deze elegante, finesserijke Alea. Ontdek dit prachtige stukje Zuid-Italië!

Skok Sauvignon - Collio DOC                       5,50  27,00                                                
Sauvignon Blanc - Collio - Friuli - Italië - WD: Christiaens
De Collio staat bekend als één van de beste witte wijngebieden van Italië. Deze 
heerlijke Sauvignon onderging een ruime tijd rijping “sur lie”. Mineraliteit is hier het 
sleutelwoord. Een mooie structuur met een sterk maar elegant en verfijnd boeket van 
witte perzik, abrikoos, brandnetel en wat florale toetsen. Een zeer intrigerende neus.

Laureato Vetrere 5,80 29,00       
Chardonnay - Fiano Minutolo - Puglia - Italië - WD: Christiaens 
De zussen Annemaria en Francesca zorgen hier voor een Chardonnay met terroir. 
Aroma’s van rijpe perzik, meloen, honing en toetsen van balsamico. Mollige fruitige 
wijn met goed versmolten hout en een zachte frisse afdronk.

Lugana Prestige - Ca’Maiol  5,80  29,00
100% Trebbiano di Lugana - Lugana DOP - Italie - WD: Young Charly
Het milde microklimaat rond het Gardameer zorgt voor een delicate wijn 
met een aanhoudend frisse smaak, crispy en licht mineraal in afdronk. 
Foodpairing: Aperitief, rauwe vis en seafood, pasta of risotto met vis of seafood 
 
 

 GLAS FLES

4Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.

Pinot Grigio Sant’Antimo - Col d’Orcia 6,00 30,00
100% Pinot Grigio - Toscane - Italië - WD: Young Charly
Biologische wijn met een uitnodigende en fl orale aroma’s in de neus. Krachtige 
aanzet, een mooie balans van frisheid en rijp fruit gevolgd door een aangename 
sappige afdronk. Combineert heerlijk bij visgerechten, gegrilde vis, wit vlees, maar 
ook bij pasta salades, asperges en lichte kaassoorten.

Chardonnay - Aloïs Lageder 7,20  36,00
100% chardonnay - Alto Adige - Italia - WD: Licata Vini
De lichtgele Chardonnay Alto Adige geurt bijzonder aangenaam naar geel en 
tropisch fruit en wat appel. De smaak is bijzonder zuiver en elegant maar er zit toch 
voldoende structuur in de wijn. De strakke zuren zorgen er voor dat de wijn geen 
seconde gaat vervelen.

Soave Classico - Pieropan 7,30  36,50
85% garganega, 15% trebbiano di soave - Veneto - Italia - WD: Licata Vini
De bleekgele Soave Classico imponeert meteen door zijn strakke neus vol citrusfruit, 
groene kruiden en hint van amandelen. De zinderende smaak vol krokant wit fruit, 
tintelende zuren en strakke mineraliteit steekt ver boven menig instapwijn uit. Dit is 
enorm veel waar (complexiteit) voor weinig geld.

Kreuth Chardonnay - Terlan 8,60  43,00
100% Chardonnay - Alto Adige - Italie - WD: Young Charly
Kreuth Chardonnay biedt een romige structuur en een fi jne aciditeit gepaard aan 
een samenspel van aroma’s.Exotisch fruit en citrus in de neus beloven veel! Dankzij 
de complexiteit en de minerale toetsen is deze krachtige Chardonnay een prima 
combinatie met bv vitello tonato, pastaaglio olio peperoncino

Jalé Chardonnay - Cusumano 9,00  45,00 
100% Chardonnay - Sicily - Italie - WD: Young Charly
Prachtige, houtgelagerde Chardonnay. Droog en mild in smaak met nuances van 
gebraden noten, perzik abrikoos, lichte kruiden en vanille. Heel lekker bij verfi jnde 
visgerechten in een romige saus en wit vlees als fazant.

GLAS FLES
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Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.



Vernaccia di San Gimignano – Tenuta le Calcinaie – BIO  6,00  30,00
Vernaccia – Toscane – Italië – WD: Christiaens
Tenuta Le Calcinaie is een prachtig klein landgoed op slechts drie kilometer van 
de stad San Gimignano. Het is vernoemd naar de samenstelling van de bodem 
van deze zone: in feite zijn lagen van kalksteen (calce), afzettingen uit het Plioceen 
tijdperk, gevonden op een halve meter onder de grond. Florale aroma’s met minerale 
ondertonen en dat vleugje vers gesneden doyenne peer. Geuren die je laten denken 
aan een hooizolder en verse limoenen. Prachtige frisfruitige en loepzuivere Toscaan!

NM Vigneto di Dolomiti – Nals Margreid 6,80 34,00
70% chardonnay & 30% sauvignon – Alto Adige – Italië – WD: Stappato
Nals Margreid staat bekend als een van de beste producenten in Alto Adige – op 
zijn beurt één van de beste regio’s voor witte wijnen in Italië. NM, Nals Margreid, 
is eigenlijk een ode aan de mooie terroirs van Alto Adige en is een frisse blend 
van chardonnay & sauvignon. Strak, mineraal gevinifieerd.

Terlaner Classico – Terlan 7,20  36,00
60% pinot bianco, 30% chardonnay en 20% sauvignon blanc (20% 
houtgelagerd) in grote eiken vaten – Alto Adige – Italië – WD: Young Charly
Aangename aroma’s van groene appel en witte perzik en fijne nuances van 
o.a. munt. Perzik is ook aanwezig in de smaak, een levendige en tegelijk een 
heel sappige wijn die fruit en mineraliteit combineert. Foodpairing: pizza, pasta, 
foccaccia, wit vlees.

Chardonnay – Aloïs Lageder  7,20  36,00
100% chardonnay – Alto Adige – Italië – WD: Licata Vini
De lichtgele Chardonnay Alto Adige geurt bijzonder aangenaam naar geel en 
tropisch fruit en wat appel. De smaak is bijzonder zuiver en elegant maar er zit 
toch voldoende structuur in de wijn. De strakke zuren zorgen ervoor dat de wijn 
geen seconde gaat vervelen.

Bourgogne ‘Grand Elevage’ – Verget – Guffens 7,60  38,00
Chardonnay – Bourgogne – Frankrijk – WD: Christiaens 
Voor deze wijn gebruikt Jean-Marie druiven van verschillende percelen in de 
dorpen Bussières, Vire, Davayé, Vergisson en Charnay. Het resultaat is een zuivere 
Chardonnay met aroma’s van vanille, appel, peer en wat kruidigheid. Zoals men 
verwacht van heerlijke Bourgogne: evenwichtig, boterig en een mooie lengte.

5 Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.
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Vernaccia di San Gimignano - Tenuta le Calcinaie - Bio      9,00  45,00  
Vernaccia - Toscane - Italië - WD: Christiaens
Tenuta Le Calcinaie is een prachtig klein landgoed op slechts drie kilometer van 
de stad San Gimignano. Het is vernoemd naar de samenstelling van de bodem 
van deze zone: in feite zijn lagen van kalksteen (calce), afzettingen uit het Plioceen 
tijdperk, gevonden op een halve meter onder de grond. Florale aroma’s met minerale 
ondertonen en dat vleugje vers gesneden doyenne peer. Geuren die je laten denken 
aan een hooizolder en verse limoenen. Prachtige frisfruitige en loepzuivere Toscaan!

Vermentino di Monteverro - IGT Toscane                9,00  45,00                                     
Vermentino - Toscane - Italië - WD: Christiaens
In het zuidwesten van Toscane - de regio Maremma - bij het pittoreske dorpje 
Capalbio, ligt Monteverro. Levendige wijn van topdomein Monteverro. In de neus 
frisse aroma’s van bloesems, limoen en groene tomaatjes. De aanwezige zuren en 
aromatische toetsen zijn perfect in balans.

Fabrizio Bianchi Chardonnay Toscana IGT - Castello di Monsanto  11,00  55,00
100% Chardonnay - Toscane - Italië - WD: Stappato
Fabrizio Bianchi Chardonnay is een monocépage met een elegante houttoets (stijl 
Puligny-Montrachet). Deze wijn rijpt op tonneaux (500 l ). Het hout is bijgevolg 
fijner verweven dan bij gebruik van barriques. Al meermaals wist deze wijn in grote 
degustaties van witte Bourgogne-wijnen zeer hoog te scoren als blindganger. Een 
memorabel glas Chardonnay!

 GLAS FLES

PRI JZEN/PRICES IN EURO
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Pinot Grigio Sant’Antimo - Col d’Orcia 6,00 30,00
100% Pinot Grigio - Toscane - Italië - WD: Young Charly
Biologische wijn met een uitnodigende en fl orale aroma’s in de neus. Krachtige 
aanzet, een mooie balans van frisheid en rijp fruit gevolgd door een aangename 
sappige afdronk. Combineert heerlijk bij visgerechten, gegrilde vis, wit vlees, maar 
ook bij pasta salades, asperges en lichte kaassoorten.

Chardonnay - Aloïs Lageder 7,20  36,00
100% chardonnay - Alto Adige - Italia - WD: Licata Vini
De lichtgele Chardonnay Alto Adige geurt bijzonder aangenaam naar geel en 
tropisch fruit en wat appel. De smaak is bijzonder zuiver en elegant maar er zit toch 
voldoende structuur in de wijn. De strakke zuren zorgen er voor dat de wijn geen 
seconde gaat vervelen.

Soave Classico - Pieropan 7,30  36,50
85% garganega, 15% trebbiano di soave - Veneto - Italia - WD: Licata Vini
De bleekgele Soave Classico imponeert meteen door zijn strakke neus vol citrusfruit, 
groene kruiden en hint van amandelen. De zinderende smaak vol krokant wit fruit, 
tintelende zuren en strakke mineraliteit steekt ver boven menig instapwijn uit. Dit is 
enorm veel waar (complexiteit) voor weinig geld.

Kreuth Chardonnay - Terlan 8,60  43,00
100% Chardonnay - Alto Adige - Italie - WD: Young Charly
Kreuth Chardonnay biedt een romige structuur en een fi jne aciditeit gepaard aan 
een samenspel van aroma’s.Exotisch fruit en citrus in de neus beloven veel! Dankzij 
de complexiteit en de minerale toetsen is deze krachtige Chardonnay een prima 
combinatie met bv vitello tonato, pastaaglio olio peperoncino

Jalé Chardonnay - Cusumano 9,00  45,00 
100% Chardonnay - Sicily - Italie - WD: Young Charly
Prachtige, houtgelagerde Chardonnay. Droog en mild in smaak met nuances van 
gebraden noten, perzik abrikoos, lichte kruiden en vanille. Heel lekker bij verfi jnde 
visgerechten in een romige saus en wit vlees als fazant.
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Jalé Chardonnay – Cusumano  9,00  45,00
100% chardonnay – Sicilië – Italië – WD: Young Charly
Prachtige, houtgelagerde chardonnay. Droog en mild in smaak met nuances van 
gebraden noten, perzik, abrikoos, lichte kruiden en vanille. Heel lekker bij verfijnde 
visgerechten in een romige saus en wit vlees als fazant.

Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano Belisario TOP! 9,60  48,00
100% verdicchio – Marche – Italië – WD: Licata Vini
De Riserva Cambrugiano heeft een goudgele kleur. De neus is rijk aan delicate 
aroma’s van tropisch fruit, citrus, rozen, honing, rozemarijn en vanille. De aanzet 
is fris gevolgd door een grote rijke structuur met veel mineraliteit. Lange afdronk.

Fabrizio Bianchi Chardonnay Toscana IGT – Castello di Monsanto  11,00  55,00
100% chardonnay – Toscane – Italië – WD: Stappato
Fabrizio Bianchi Chardonnay is een monocépage met een elegante houttoets (stijl 
Puligny -Montrachet). Deze wijn rijpt op tonneaux (500 l ). Het hout is bijgevolg 
fijner verweven dan bij gebruik van barriques. Al meermaals wist deze wijn in grote 
degustaties van witte Bourgogne-wijnen zeer hoog te scoren als blindganger. Een 
memorabel glas chardonnay!
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Pinot Grigio Sant’Antimo - Col d’Orcia 6,00 30,00
100% Pinot Grigio - Toscane - Italië - WD: Young Charly
Biologische wijn met een uitnodigende en fl orale aroma’s in de neus. Krachtige 
aanzet, een mooie balans van frisheid en rijp fruit gevolgd door een aangename 
sappige afdronk. Combineert heerlijk bij visgerechten, gegrilde vis, wit vlees, maar 
ook bij pasta salades, asperges en lichte kaassoorten.

Chardonnay - Aloïs Lageder 7,20  36,00
100% chardonnay - Alto Adige - Italia - WD: Licata Vini
De lichtgele Chardonnay Alto Adige geurt bijzonder aangenaam naar geel en 
tropisch fruit en wat appel. De smaak is bijzonder zuiver en elegant maar er zit toch 
voldoende structuur in de wijn. De strakke zuren zorgen er voor dat de wijn geen 
seconde gaat vervelen.

Soave Classico - Pieropan 7,30  36,50
85% garganega, 15% trebbiano di soave - Veneto - Italia - WD: Licata Vini
De bleekgele Soave Classico imponeert meteen door zijn strakke neus vol citrusfruit, 
groene kruiden en hint van amandelen. De zinderende smaak vol krokant wit fruit, 
tintelende zuren en strakke mineraliteit steekt ver boven menig instapwijn uit. Dit is 
enorm veel waar (complexiteit) voor weinig geld.

Kreuth Chardonnay - Terlan 8,60  43,00
100% Chardonnay - Alto Adige - Italie - WD: Young Charly
Kreuth Chardonnay biedt een romige structuur en een fi jne aciditeit gepaard aan 
een samenspel van aroma’s.Exotisch fruit en citrus in de neus beloven veel! Dankzij 
de complexiteit en de minerale toetsen is deze krachtige Chardonnay een prima 
combinatie met bv vitello tonato, pastaaglio olio peperoncino

Jalé Chardonnay - Cusumano 9,00  45,00 
100% Chardonnay - Sicily - Italie - WD: Young Charly
Prachtige, houtgelagerde Chardonnay. Droog en mild in smaak met nuances van 
gebraden noten, perzik abrikoos, lichte kruiden en vanille. Heel lekker bij verfi jnde 
visgerechten in een romige saus en wit vlees als fazant.
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Vernaccia di San Gimignano - Tenuta le Calcinaie - Bio      9,00  45,00  
Vernaccia - Toscane - Italië - WD: Christiaens
Tenuta Le Calcinaie is een prachtig klein landgoed op slechts drie kilometer van 
de stad San Gimignano. Het is vernoemd naar de samenstelling van de bodem 
van deze zone: in feite zijn lagen van kalksteen (calce), afzettingen uit het Plioceen 
tijdperk, gevonden op een halve meter onder de grond. Florale aroma’s met minerale 
ondertonen en dat vleugje vers gesneden doyenne peer. Geuren die je laten denken 
aan een hooizolder en verse limoenen. Prachtige frisfruitige en loepzuivere Toscaan!

Vermentino di Monteverro - IGT Toscane                9,00  45,00                                     
Vermentino - Toscane - Italië - WD: Christiaens
In het zuidwesten van Toscane - de regio Maremma - bij het pittoreske dorpje 
Capalbio, ligt Monteverro. Levendige wijn van topdomein Monteverro. In de neus 
frisse aroma’s van bloesems, limoen en groene tomaatjes. De aanwezige zuren en 
aromatische toetsen zijn perfect in balans.

Fabrizio Bianchi Chardonnay Toscana IGT - Castello di Monsanto  11,00  55,00
100% Chardonnay - Toscane - Italië - WD: Stappato
Fabrizio Bianchi Chardonnay is een monocépage met een elegante houttoets (stijl 
Puligny-Montrachet). Deze wijn rijpt op tonneaux (500 l ). Het hout is bijgevolg 
fijner verweven dan bij gebruik van barriques. Al meermaals wist deze wijn in grote 
degustaties van witte Bourgogne-wijnen zeer hoog te scoren als blindganger. Een 
memorabel glas Chardonnay!
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RODE WIJNEN (VINI ROSSO)

VINI – AL BICCHIERI (PER GLAS VERKRIJGBAAR)  

Huiswijn rood  5,00  25,00 
Geselecteerd door de patron.

Barbera d’Asti Supériore – ‘Moliss’ – Agostino Pavia & Figli  5,80  29,00
Barbera d’Asti – Piëmonte – Italië – WD: Christiaens
Reeds decennia wordt er door de familie Pavia gewerkt aan zeer gebalanceerde 
wijnen met perfecte tannines. ‘Moliss’ is trouwens Piëmontees voor ‘middelste 
zoon’, en laat deze Supériore nu net het midden houden tussen de andere cuvées 
van dit huis. Aroma’s van verse kersen en frambozen, kruiden, leder, tabak en 
cederhout. Een weldadige vlezigheid in de mond met verfijnde zuren en een fraai 
nazinderende finale.

Valpolicella Classico Superiore – Le Calendre  5,80  29,00
60% corvina & corvinone – 30% rondinella – 10% mollinara – Valpolicella 
Veneto – Italië – WD: Christiaens
Inmiddels staat de vijfde generatie van de familie Peretti aan het roer en zij doen 
er alles aan om perfecte wijnen te maken. De Classico Superiore werd verkregen 
dankzij een rijping van minstens 10 maanden in eiken vaten (hier Sloveense) en 
een rijping van 12 maanden op fles. Aroma’s van bosaardbei, zure kers, kruiden, 
geroosterde amandel en cederhout. Een complexe wijn met een verfijnde structuur.

San Lorenzo Rosso Conero DOC – Umani Ronchi 6,00  30,00
100% montepulciano (12 maanden houtlagering) – Marche – Italië – WD: 
Young Charly
De prachtige robijnrode kleur verraadt reeds de volle kersenaroma’s. Mondvullende 
aanzet met zijdezachte tannines en een stevige, lange afdronk. Perfect bij gevulde 
pastagerechten en gegrilde vleesgerechten.

7 Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.
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Barbera d’Asti Supériore - ‘Moliss’ -  Agostino Pavia & Figli                 5,80  29,00
Barbera d’Asti - Piëmonte - Italië - WD: Christiaens.                                   
Reeds decennia wordt er door de familie Pavia gewerkt aan zeer gebalanceerde 
wijnen met perfecte tannines. “Moliss” is trouwens Piëmontees voor “middelste zoon”, 
en laat deze Supériore nu net het midden houden tussen de andere cuvées van dit 
huis. Aroma’s van verse kersen en frambozen, kruiden, leder, tabak en cederhout. 
Een weldadige vlezigheid in de mond met verfi jnde zuren en een fraai nazinderende 
fi nale.

Valpolicella Classico Superiore - Le Calendre                        5,80  29,00 
60% Corvina & Corvinone - 30% Rondinella - 
10% Mollinara - Valpolicella - Veneto – Italië - WD: Christiaens 
Inmiddels staat de vijfde generatie van de familie Peretti aan het roer en zij doen 
er alles aan om perfecte wijnen te maken. De Classico Superiore werd verkregen 
dankzij een rijping van minstens 10 maanden in eiken vaten (hier Sloveense) en 
een rijping van 12 maanden op fl es. Aroma’s van bosaardbei, zure kers, kruiden, 
geroosterde amandel en cederhout. Een complexe wijn met een verfi jnde structuur.

Bolgheri DOC ‘Poggio ai Ginepri’ Rosso -  Tenuta Argentiera 7,30  36,50
50% Cabernet Sauvignon - 30 Syrah - 10% Merlot - Bolgheri  - Toscane - 
Italië - WD: Christiaens
Het bedrijf is eigendom van de broers Corrado en Marcello Fratini en de beroemde 
Piero Antinori. De wijngaarden van Argentiera liggen het dichtst bij de zee en 
zijn tevens de meest hoog gelegen van het gebied. In de neus viooltje, zwarte 
thee, kersen, bramen, dadels en een vleugje specerijen. Zeer evenwichtig, rond en 
gestructureerd in de mond met een zachte kruidige fi nish. 

Rosso di Valtellina ‘Téi’ - Sandro Fay 7,30  36,50
90% nebbiolo, 5% local red varieties, 5% merlot - Lombardia - Italia - 
WD: Licata Vini
De Rosso di Valtellina heeft een briljant robijnrode kleur en een neus van frisse 
aroma’s van rood fruit en violetjes. De smaak is soepel en boordevol fruit. De 
afdronk is zuiver en fris.

GLAS FLES

PRI JZEN/PRICES IN EURO
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Barbera d’Asti Supériore - ‘Moliss’ -  Agostino Pavia & Figli                 5,80  29,00
Barbera d’Asti - Piëmonte - Italië - WD: Christiaens.                                   
Reeds decennia wordt er door de familie Pavia gewerkt aan zeer gebalanceerde 
wijnen met perfecte tannines. “Moliss” is trouwens Piëmontees voor “middelste zoon”, 
en laat deze Supériore nu net het midden houden tussen de andere cuvées van dit 
huis. Aroma’s van verse kersen en frambozen, kruiden, leder, tabak en cederhout. 
Een weldadige vlezigheid in de mond met verfi jnde zuren en een fraai nazinderende 
fi nale.

Valpolicella Classico Superiore - Le Calendre                        5,80  29,00 
60% Corvina & Corvinone - 30% Rondinella - 
10% Mollinara - Valpolicella - Veneto – Italië - WD: Christiaens 
Inmiddels staat de vijfde generatie van de familie Peretti aan het roer en zij doen 
er alles aan om perfecte wijnen te maken. De Classico Superiore werd verkregen 
dankzij een rijping van minstens 10 maanden in eiken vaten (hier Sloveense) en 
een rijping van 12 maanden op fl es. Aroma’s van bosaardbei, zure kers, kruiden, 
geroosterde amandel en cederhout. Een complexe wijn met een verfi jnde structuur.

Bolgheri DOC ‘Poggio ai Ginepri’ Rosso -  Tenuta Argentiera 7,30  36,50
50% Cabernet Sauvignon - 30 Syrah - 10% Merlot - Bolgheri  - Toscane - 
Italië - WD: Christiaens
Het bedrijf is eigendom van de broers Corrado en Marcello Fratini en de beroemde 
Piero Antinori. De wijngaarden van Argentiera liggen het dichtst bij de zee en 
zijn tevens de meest hoog gelegen van het gebied. In de neus viooltje, zwarte 
thee, kersen, bramen, dadels en een vleugje specerijen. Zeer evenwichtig, rond en 
gestructureerd in de mond met een zachte kruidige fi nish. 

Rosso di Valtellina ‘Téi’ - Sandro Fay 7,30  36,50
90% nebbiolo, 5% local red varieties, 5% merlot - Lombardia - Italia - 
WD: Licata Vini
De Rosso di Valtellina heeft een briljant robijnrode kleur en een neus van frisse 
aroma’s van rood fruit en violetjes. De smaak is soepel en boordevol fruit. De 
afdronk is zuiver en fris.

GLAS FLES

PRI JZEN/PRICES IN EURO
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Benuara – Cusumano  6,50 32,50
70% nero d’Avola, 30% syrah – Sicilië – Italië – WD: Young Charly
Een intense robijnrode wijn met violet. Deze evenwichtige rode wijn is toegankelijk 
en mooi romig in de mond. Je proeft gekneusde zwarte bessen, pruimen en 
gedroogde kruiden en mokka in de finale. Heel mooi evenwicht van het fruit met de 
gedeeltelijke houtlagering (20%). Past perfect bij rood, gegrild vlees, stoofschotels 
en harde kazen.

Cantaloro Rosso – Avignonesi 6,60  33,00
75% cabernet sauvignon, 20% merlot, 5% sangiovese – Toscana – Italië – 
WD: Licata Vini
De Cantaloro heeft een flink robijnrode kleur. Vanillerijke geurstart, fijn met veel 
wilde bosbessen, heel kruidig bovendien. Mooi rijp en rond in de mond, mediumvet 
qua structuur, met mooie rode bessen.

Gran Reserva – Bodega del Fin del Mundo  7,00  35,00
35% malbec – 30% cabernet sauvignon – 20% merlot – 15% cabernet 
franc – Patagonië – Argentinië – WD: Christiaens 
Bodega del Fin del Mundo is omgeven door een barre woestijn. Visie, lef, kapitaal 
en cutting edge technologie zorgen voor wijngaarden en installaties die druiven van 
topkwaliteit transformeren in grote wijnen. Het is niet verwonderlijk dat ‘calidad’, 
‘kwaliteit’ hier het toverwoord is. Aroma’s van chocolade, rijpe kersen en tabak. 
Zachte tannines met sappige smaak van opgelegde kersen, mooi versmolten 
houttoets, harmonieus geheel.

Morellino di Scansano DOCG – Poliziano  7,00  35,00
85% morellino (sangiovese) & 15% ciliegiolo – Toscane – Italië – WD: 
Stappato
Morellino di Scansano wordt vaak nogal spottend de Brunello van de armen 
genoemd. De appellatie is niet zo gekend bij het brede publiek maar eigenlijk is 
de basis dezelfde Sangiovese-variant als die in Montalcino wordt gebruikt om de 
grote Brunello te maken. Vandaar dat we hier te maken hebben met een glas wijn 
dat top scoort in prijs/kwaliteit.

6Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.

RODE WIJNEN (VINI ROSSO)

VINI – AL BICCHIERI (PER GLAS VERKRIJGBAAR)  

Huiswijn rood  5,00  25,00 
Geselecteerd door de patron.

Colli dei Venti - Montepulciano d’Abruzzo - Caldora                        5,00  25,00 
Montepulciano - Abruzzo - Italië - WD: Christiaens 
De wijngaarden van oude wijnstokken zijn gelegen op Colle di Venti, een balkon 
(1800m) gecreëerd door de natuur, dat uitkijkt over de mooiste stranden in Ortona.  
Het is een rijke wijn met een goede structuur en een gemeten portie rood fruit. De 
wijn rijpt voor een korte periode in barriques (6 maanden 2de jaars barriques, 70% 
Frans en 30% Amerikaans). Intense aroma’s van rood fruit, peper en vanille. Sappig 
en rijk in de mond met een ronde afdronk.

Megale Negroamaro IGP - Feudo Croce 5,20  26,00 
100% Negroamaro - Puglia - Italia - WD: Stappato
Feudo Croce is een jonge Azienda dat het licht zag in 2001 dankzij de familie 
Tinazzi die fors investeerde in dit domein om de lokale druivensoorten zoals Primitivo, 
Fiano maar ook zeker deze Negroamaro terug op de kaart te zetten. Deze wijnen 
zijn stuk voor stuk een toonbeeld van druivenras en regio. Vol met de nodige structuur 
zonder daarom vermoeiend over te komen. Op en top Puglia in je glas!

Benuara - Cusumano 5,50  32,50 
70% Nero d’Avola, 30% Syrah - Sicilie - Italie - WD: Young Charly
Een intense robijnrode wijn met violet. Deze evenwichtige rode wijn is toegankelijk en 
mooi romig in de mond. Je proeft gekneusde zwarte bessen, pruimen en gedroogde 
kruiden en mokka in de finale. Heel mooi evenwicht van het fruit met de gedeeltelijke 
houtlagering (20%). Past perfect bij rood, gegrild vlees, stoofschotels en harde kazen.
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PRI JZEN/PRICES IN EURO
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Primitivo del Salento IGP – Feudo di Santa Croce  7,00   35,00
100% primitivo – Puglia – Italië – WD: Stappato
Feudo di Santa Croce is een jonge Azienda dat het licht zag in 2001 dankzij de 
familie Tinazzi die fors investeerde in dit domein om de lokale druivensoorten terug 
op de kaart te zetten. Heel vaak vervalt Primitivo, door een overvloed aan zon, in te 
zware, vermoeiende wijn. Deze Primitivo echter bezit verfijnd zwart fruit en kenmerkt 
zich door zijn mooie materie zonder plomp te zijn. Een schitterend glas wijn voor 
zijn prijs!

Nebbiolo d’Alba – Albino Rocca 7,60  38,00
Nebbiolo – Piëmonte – Italië – WD: Christiaens
Vandaag, net als in het verleden, is de familie Rocca voortdurend op zoek naar 
wijnen van de hoogste kwaliteit die de kenmerken, zuiverheid en elegantie 
uitdrukken die zo herkenbaar verbonden zijn met het grondgebied van Barbaresco. 
Finesse; gedoseerde kracht; ragfijne zachte tannines; frisheid; zwarte kers en pruim, 
rozen en een bittere chocolade; kreupelhout.

Montefalco Rosso – Arnaldo Caprai SUPER LEKKER! 8,00  40,00
70% sangiovese, 15% merlot, 15% sagrantino – Umbria – Italië – WD: 
Licata Vini
De Montefalco Rosso heeft een briljante robijnrode kleur met intense aroma’s van rijp 
rood fruit, vanille en gedroogde kruiden. Volle smaak met soepele tannines. Nobele 
afdronk.

Banditella Rosso di Montalcino DOC – Col d’Orcia  9,80  49,00
100% sangiovese BIO – Montalcino (Toscane) – Italië – WD: Young Charly
Handmatige oogsten met strenge selectie van trossen. De rijkdom en complexiteit 
van deze Rosso is een Brunello waardig met veel frisheid als kenmerk van de 
Sangiovesedruif, mooi omlijst door aangename specerijen en structuur door de 
houten vaten.

Brolio Riserva Chianti Classico DOCG Riserva – Barone Ricasoli TOP! 11,40  57,00
80% sangiovese, 15% merlot, 5% cabernet sauvignon (16 maanden 
houtlagering) – Toscane – Italië – WD: Young Charly
Heerlijke Chianti Classico Riserva, geconcentreerd, rijp zwart fruit met noties van 
tabak. Zeer lange aangename afdronk. Past bij de typische italiaanse gerechten 
als pasta’s en gegrild rood vlees. Topchianti!

8Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.

Brolio Chianto Classico - Barone Ricasoli 8,00  40,00
80% Sangiovese, 15% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon 
(9m houtlagering) - Chianti Classico DOCG - Toscane Italy - 
WD: Young Charly
De druiven voor deze klassieker zijn afkomstig uit Gaiole, het hart van de Chianti-
regio. Dieprode kleur, complexe neus met aromas’s van rijp rood fruit, vanille en 
kruiden. Zeer zacht en rond in de mond. Kortom een lekker glas wijn!!! Foodpairing: 
diverse pasta’s met tomatensaus, ossobucco, pizza, BBQ, runds- en lamsvlees

Montefalco Rosso - Arnaldo Caprai 8,00  40,00
70% sangiovese, 15% merlot, 15% sagrantino - Umbria - Italia - 
WD: Licata Vini
De Montefalco Rosso heeft een briljante robijnrode kleur met intense aroma’s van 
rijp rood fruit, vanille en gedroogde kruiden. Volle smaak met soepele tannines. 
Nobele afdronk.

Toar Valpolicella Classico Superiore - Masi Agricola 8,40  42,00
Corvina, Rondinella en Oseleta - Valpolicella Classsico Superiore - Italie 
WD: Young Charly
Mooi diep robijnrood met paarse refl ecties met rijp rood fruit en vanilla in de 
neus. Droog, en mooie frisse balans en zachte tannines. Kersen en pruimen komen 
duidelijk naar voor. Volle en elegante aanhoudende fi nale. Topper bij gegrild en 
geroosterd rood vlees! Aanrader!!!

Brunello di Montalcino DOCG - Col d’Orcia 12,00  60,00
100% Sangiovese (BIO) - Montalcino (Toscane) - Italy - 
WD: Young Charly
Prachtige topper met handgeplukte en speciaal geselecteerde sangiovese-druiven. 
Robijnrode kleur,  complex en elegant parfum met zwarte bessen en specerijen. Een 
wijn met een uitstekende structuur, vol en aanhoudend met zachte en reeds rijpe 
tannines. Sappige en aangenaam fruitige afdronk. Heel lekker bij grillades, harde 
kazen of gewoon op zich te genieten!

GLAS FLES

PRI JZEN/PRICES IN EURO
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Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.9

ROSE WIJNEN (VINI ROSATO)

Rosa dei Masi  33,00
Il Rosé di Casanova, La Spinetta – TOPPER!  39,00 

WITTE WIJNEN (BIANCO)

Abruzzo
Chardonnay Marina Cvetic IGP – Top chardonnay  64,00
Valentini Trebbiano d’Abruzzo  169,00

Alto Adige
Sauvignon blanc, Vigna Castel Ringberg   47,00
Beyond the Clouds, Chardonnay, Elena Walch  95,00
Löwengang Chardonnay DOC, Lageder Aloïs  95,00 
Vorberg Pinot Bianco DOC, Terlan  54,00
Quarz Sauvignon DOC, Terlan  73,00
Nova Domus Terlaner Riserva, Terlan  69,00
Rarity DOC, Pinot bianco, Terlan  125,00
Terlaner Grande Cuvee I, Terlan  160,00
Terlaner 1991  320,00

Friuli
Collio DOC – Edi Keber – TOP!  53,00 
Venezia Sivlia ‘Blanc des Rosis’   38,00
Vintage Tunina Venezia Giulia IGT, Jermann   94,00
Were Dreams now it is just wine! IGT, Jermann  98,00

Lombardia
Corte del Lupo Chardonnay, Ca’ del Bosco   73,00
Chardonnay Terre di Franciacorta DOC, Ca’ del Bosco   118,00
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Marche
Verdicchio Riserva Cambrugiano, Belisario  48,00

Piëmonte
Gavi di Gavi DOCG, Marchesi Di Barolo  43,00
Rossj-Bass Chardonnay Langhe DOC, Gaja  105,00
Gaja & Rey Chardonnay Langhe DOC, Gaja  250,00

Sicilia
Etna Bianco N’Ettaro -Setteporte  56,00 
Planeta, Chardonnay  57,00

Toscana
Le Bruniche, Chardonnay  35,00
Vernaccia di San Gimignano Riserva, Tenuta Le Calcinaie, BIO  45,00
Torricella Chardonnay IGT, Barone Ricasoli  43,00 
Fabrizio Bianchi Chardonnay, Castello di Monsanto  55,00 
Vistamare Ca’ Marcanda, Gaja  75,00
Ornellaia Bianco   195,00

Umbria
Cervaro, Castello della Sala IGT  93,00

10Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.
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MAGNUMS BIANCO (MAGNUM FLESSEN)

Ideaal voor een gezelschap vanaf vier personen. Cibo per amici.

Verdicchio Riserva Cambrugiano, Belisario, 1,5 l  88,00
Batàr, Querciabella, 1,5 l  215,00
Vintage Tunina, Jermann, 1,5 l – TOP!  260,00
Were dreams, Jermann – TOP!  240,00

11 Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.
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RODE WIJNEN (VINI ROSSO)

Campania
Radici Riserva, Taurasi, Mastroberardino DOCG  64,00

Lombardia
Valtellina Superiore ‘Costa Bassa’, Sandro Fay  49,00 
Valtellina Superiore Riserva ‘Carteria’, Sandro Fay – Super lekker!   77,00
Maurizio Zanella IGT, Ca’ del Bosco ‘Rosso del Sebino’  120,00

Sicilia
Etna Rosso Setteporte  40,00
Sàgana IGT, Cusumano, Nero d’Avola  64,00
Noà IGT, Cusumano, Cabernet, Merlot, Nero d’Avola  64,00
Mille e una notte, Donna Fugata  105,00

Piëmonte
Barbera d’Alba DOC Dü Gir, Montaribaldi  39,00
Barbera d’Alba Majano, Piero Busso  47,00
Barbera d’Alba, Giacomo Conterno  88,00
Barbera d’Asti, La Spinetta  53,00
Gattinara, Conterno  88,00
Barolo DOCG, Monprivato, Giuseppe Mascarello  189,00 
Barbaresco DOCG, Gaja  195,00 
Barolo Cascina Francia, G. Conterno  280,00 
Sperss Langhe Nebbiolo DOC, Gaja  236,00 
Costa Russi Langhe Nebbiolo DOC, Gaja  370,00 

Puglia
Il Falcone Riserva Castel del Monte DOC, Rivera  39,00
Polvanera Primitivo 14  44,00
Polvanera Primitivo 16  68,00
Es’ Gianfranco Fino  105,00 
‘Jo’ Gianfranco Fino  105,00 

12Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.
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Toscana
Brolio Chianti Classico, Barone Ricasoli  40,00
Brolio Chianti Classico Riserva, Barone Ricasoli  57,00
Castello di Brolio, Barone Ricasoli   95,00
Rosso di Montalcino, Banditella, Col d’Orcia   49,00
Rosso di Montalcino, Fanti   47,00
Rosso di Montalcino, Poggio Di Sotto   115,00
Morellino di Scansano ‘Poggio Valenta’, Le Pupille – TOP!   68,00
Guidalberto IGT, Tenuta San Guido  75,00
Promis Ca’ Marcanda IGT, Gaja  63,00
Ca’ Marcanda IGT, Gaja   143,00
Terre di Sandro, Bocelli   77,00
Vino nobile riserva, Boscarelli   74,00
Meone (wijn van Guy Verhofstadt)   80,00
Griffi, Avignonesi   95,00
Desiderio DOC, Avignonesi   95,00
Tignanello, Tenuta Tignanello -Antinori   125,00
Percarlo IGT, San Giusto a Rentennano   110,00
Solengo IGT, Argiano   106,00
Flaccianello della Pieve IGT, Fontodi   135,00
Brunello di Mantalcino, Pietroso   92,00
Brunello di Montalcino DOCG, Gianni Brunelli   96,00
Brunello di Montalcino DOCG, Le Potazzine   120,00
Brunello di Montalcino DOCG, Biondi Santi   198,00
Brunello di Montalcino DOCG, Soldera   550,00
Sassicaia DOC, Tenuta San Guido  195,00
Ornellaia  215,00
Solaia, Toscana Tenuta Tignanello Antinori  275,00
Masseto, Ornellaia  685,00

Veneto
Amarone Vigna Garzon Pieropan  135,00
Amarone, Costasera, Masi  89,00 
Valpollicella Classico Superiore DOC, Quintarelli Giuseppe  115,00

13 Wegens het voortdurend veranderen van de millésimes drukken we de jaargangen niet meer in de kaart. Indien gewenst, vraag ernaar bij de wijnverantwoordelijke.
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MAGNUMS ROSSO (MAGNUM FLESSEN) 

Ideaal voor een gezelschap vanaf vier personen. Cibo per amici.

Morellino di Scansano Poliziano, 1,5 l  75,00
Brolio Chianti Classico, Barone Ricasoli, 1,5 l  75,00
Gattinara – Nervi, 1,5 l   135,00
Guidalberto, Tenuta San Guido, 1,5 l   149,00
Guidalberto, Tenuta San Guido, 3 l   330,00
Flaccianello della Pieve IGT, Fontodi, 1,5 l   240,00
Flaccianello della Pieve IGT, Fontodi, 3 l  580,00
Castello di Ama, San Lorenzo, 3 l  290,00
Percarlo IGT, San Giusto a Rentennano, 1,50 l  240,00
Percarlo IGT, San Giusto a Rentennano, 5 l  1100,00
Sassicaia, 1,50 l  440,00
Solengo, Argiano, 3 l   355,00
Barolo DOCG, Monprivato, Guiseppe Mascarello, 1,5 l   410,00
Meone (wijn van Guy Verhofstadt), 1,5 l   170,00
Soldera, Brunello di Montalcino, 1,5 l   1300,00
‘Jo’, Gianfranco Fino, 3 l   490,00
Brunello di Montalcino, Argiano, 3 l   390,00
Mille e una notte, Donna Fugata, 6 l  890,00

 FLES

PRI JZEN/PRICES IN EURO
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