
 

 

Huiswijn 
 

 Prijs  
Rood/Wit/Rose/Lambrusco per glas  €     3,50  

 
per karaf 0,5 l  €    11,50  

 
per karaf 1 l  €   19,50  

   Rode Wijnen 
  

   Mastro Campiana rosso per fles  €  25,50  

MASTROBERARDINO - CAMPANIA 
  12,50 % - Aglianico, Piedirosso and Sciascinoso 
  Fruitige nuances van aardbeien, kersen, peper en kaneel 
  Ideaal in combinatie met Mediterraanse gerechten 
  

   Chianti Classico per fles  €  29,50  

SAN FELICE - TOSCANA 
  12,50 % - Sangiovese 100% 
  

Een heldere robijnrode wijn, gekenmerkt door een intense en 
volhardende geur, met een vleugje kerse, framboos en viooltjes. Een 
droge, volle, zachte en evenwichtige smaak. Een wijn van 
gemiddelde structuur, die zich onderscheidt door zijn elegante 
geuren en zijn aangename smaak 

  Gaat goed samen met voorgerechten, rode vleesgerechten en kazen 
van gemiddelde rijping.  

  

   Mastro Campania bianco per fles  €  29,50  

MASTROBERARDINO - CAMPANIA 
  12% - Coda die Volpe, Fiano, Greco en Falanghina 
  Bevat nuances van pioenrozen, ananas en perzik. 
  Een bijzonder veelzijdige wijn, die zeer goed samengaat met 

visgerechten. 
  

   Grillo di Sicilia per fles  €  25,50  

CANTINA DI SOAVE - SICILIA 
  12,5% - Grillo 100% 
  

Heeft een strogele kleur, een volle geur, rijk met aangename 
nuances van exotische vruchten zoals ananas en banaan. Zacht in 
de mond, zeer elegant, met een goede structuur en een fijn 
zuurgehalte, met heerlijke aromatische sensaties. 

  Heerlijk bij visgerechten en wit vlees. 
  

    
 
 
 
   



 

 

Salice Salentino Rosso "Faneros" per fles  €  27,50  

TORREVENTO - PUGLIA 
  13,5% - Negroamoro 90%, Malvasia Nera 10% 
  

Robijnkleur die zich verrijkt met oranje weerkaatsingen naarmate 
de wijn veroudert. Een vol en geurig bouquet. Heeft een 
aangename, vriendelijke, harmonieuze en robuuste smaak. 

  Klassieke wijn die goed samengaat met geroosterde vlees- en 
kipgerechten. Uitstekend bij kazen en pasta.  

  

   Valpolicella Ripasso per fles  €  28,50  

CANTINA DI SOAVE - VENETO 
  13,5% - Corvina 70-80%, molinara e rondinella 20-30% 
  

Een intens robijnrode kleur, met oranje nuances naarmate het 
verouderingsproces vordert, intense en zeer fruitige geur (kersen, 
vanille, bramen). Elegantie en duurzaamheid in de mond die ook de 
geurzintuigen prikkelen.  

  Goed bij rood vlees en wild.  
  

   Amarone della Valpolicella per fles  € 49,50  

CANTINA DI SOAVE - VENETO 
  14,5% - Corvina 70-80%, molinara e rondinella 20-30% 
  

Intense robijnrode kleur met granaatkleurige nuances. Intens 
fruitige geur met nuances van kersen, amarena, bosvruchten, vanille 
rozijnen en exotische vruchten. Vol en zacht in de mond. 

  Gaat goed samen met rood vlees, alle soorten wild, gerijpte kazen. 
Ook heerlijk om te drinken tijdens een goed gesprek. 

  

   Witte Wijnen 
  

   Vermentino Maremma per fles  €  23,50  

SAN FELICE - TOSCANA 
  12,1% - Vermentino 85%, Sauvignon Blanc 15% 
  Stro-gele kleur met geuren van grapefruit, witte bloemen en 

gemaaid gras. Frisse smaak met tonen van citrusvruchten. 
  

   Castel del Monte bianco "Pezzepiana" per fles  €  21,50  

TORREVENTO - PUGLIA 
  12% - Bombino Bianco 70%, Pampanuto 30% 
  

Graangouden kleur, met lichgroene nuances, een fijn, delicaat 
bouqet fine, met een vleugje veldbloemen. De wijn heeft een droge, 
zachte, zijde-achtige en ronde smaak; Jong drinken op een 
temperatuur van 8 - 10 °C 

  Uitstekende wijn als aperitief of bij visgerechten. 
  

   



 

 

Rose 
  

   Castel del Monte rosato "Primaronda" per fles  €  21,50  

TORREVENTO - PUGLIA 
  12% - Bombino Nero 80%, Montepulciano 20% 
  Roze kleur met lichtpaarse nuances, een fruitig bouquet, volle, 

exotische smaak. Een aangename ronde en evenwichtige wijn. 
  Uitstekende wijn bij pastagerechte, wit vlees en kazen. 
  

   Prosecco 
  

   Prosecco Extra Dry per fles  €  23,50  

GIANCA - CONTE DI CAVOUR 
  11% 
   


