


1. Prosecco Extra Dry Cuvee' SanMartino
€ 27 / € 7 per glas

Conegliano e Valdobbiadene (IT) I 100% Glera

Een frisse, plezante schuimwijn met opmerkelijk veel fruitsmaken.
Perfecte voor bij vis gerechten en kazen. Ook heerlijk als aperitief.

2. Prosecco Pinot Nero Rosato Brut SanMartino
€ 27 / € 7 per glas

Conegliano e Valdobbiadene (IT) I 100% Pinot Nero

Een fris bouquet van bloemen en fruit geuren. Evenwichtige nasmaak
van de unieke structuur van de rode druiven. Deze wijn gaat perfect

gecombineerd met voorgerechten, visgerechten en kazen.

3.Prosecco Franciacorta Brut Santus
€ 38

Franciacorta (IT) I 80% Chardonnay - 20% Pinot Nero

Goudgeel, elegant, van grote textuur en persistentie, met tonen van
rijp fruit en citrusfruit. De smaak is romig, hartig en complex. Ideaal
als aperitief maar vanwege zijn complexiteit en structuur is het ook
geschikt om te genieten bij voorgerechten, vis, wit vlees en kaas.

4. Bernard Remy Carte Blanche' Brut - € 72
Frankrijk I 60% Pinot Noir - 35% Chardonnay - 5% Pinot Meunier

Deze Champagne wordt bekomen door een assemblage van wijn uit
de laatste twee jaar. Na de assemblage en toevoeging van de

“liqueur de tirage” verblijft de wijn gedurende drie jaar in de kelder
waar de wijn zijn bubbels zal krijgen. De Champagne “Carte Blanche”

is goudkleurig en vormt fijne belletjes. De neus is discreet en
aangenaam: lindebloesem, honing en citroen. Frisse en zachte

bubbels in de mond maken van deze Champagne een waar genot.

5. De Venoge Cordon Bleu Brut - € 85
Frankrijk I 50% Pinot Noir - 25% Chardonnay - 25% Pinot Meunier

Zijn aroma’s bestaan uit rijpe appelen, nootjes en ander
citronelachtig fruit. In de mond is hij vol en romig. Hij geeft gestalte

aan de stijl en de elegantie van het huis De Venoge en wordt
gedegusteerd als aperitief. Nog een mooie uitdrukking over
Champagne vanwege Napoleon:“Je verdient hem als je een

overwinning hebt behaald, je hebt hem nodig als je wordt verslagen.”

* prijs per fles / prijs per glas indien mogelijk



6. Moscato d’Asti DOCG Canelli Cascina Fonda
€ 32 / € 6 per glas

Neviglie (IT) I 100% Moscatel Bianco di Canelli

Briljant strogeel met lichte gouden reflecties en een fijne schuim met
aanhoudende perlage. Boeket geurig en aangenaam met tonen van

walnootschil, rijpe abrikoos, gekonfijt fruit en rozijnen. Vol van
smaak, zeer gestructureerd, harmonieus, matig zoet, met een afdronk

aanhoudend rijk aan fruitige aroma’s.

7. Marco Bandini - Lupupa - € 35
Emilie Romagna (IT) I 100% Famoso

Gemaakt van de typische Famoso-druif uit de buurt van Ravenna.
Strogele kleur met groene en goude reflecties. Intense geur van

bananen, tropische vruchten, rijpe appel

8. Huiswijn Rosato Vignedileo - € 26 / € 5 per glas
Staffolo (IT) I 50% Montepulciano - 50% Sangiovese

Origine in Staffolo en geoogst eind September. Vinificatie na zachte
persing gedurende 2 uur in stalen vatten. Kleur zacht roze en de neus

is bloemig en exotische van vers fruit. Het smaakpalet is zacht,
geparfumeerd en smakelijk met delicate rode fruitnoten. Perfect in

combinatie met voorgerechten, eerste gangen en gebakken
visgerechten.

9. Rosato IGT Isola dei Nuraghi Flamingo U-Tabarka
Tanca Gioia Carloforte - € 28
Carloforte (IT) I 100% Carignano

Zachtroze rozenblaasjeskleur met aroma’s van violet, aarbei, kers en
een boeiende smaak in zijn openhartigheid. Past perfect bij vis en

vlees.

10. Lumare - Tenuta Iuzzolini - € 39
Calabrië (IT) I 50% Gaglioppo - 50% Sauvignon

Top-rosé uit het zuiden van Italië, kort gerijpt in nieuwe Franse eiken
vaten. Zalmroze kleur met een delicate geur van bloemen en kruidige

toetsen. Zachte smaak, harmonisch, levendig en helder. Volgens
Luca Maroni is dit de beste rosé van Italië!

11. Vigneti delle Dolomiti IGT Rosato Flaminia Palazzo
Lodron - € 35

Nogaredo (IT) I 33% Cabernet Sauvignon - 33% Cabernet Franc -
33% Merlot

Intens roze kleur. Noten van framboos en kersen. Frissen wijn,
uitstekend zomeraperitief voor bij lichte maaltijden of voorgerechten.

Een verfijnde rosé.

* prijs per fles / prijs per glas indien mogelijk



* prijs per fles / prijs per glas indien mogelijk

12. Huiswijn Bianco Vignedileo - € 26 / € 5 per glas
Staffolo (IT) I 80% Verdicchio - 20% Malvasia-Trebbiano

Kleur helder lichtgeel, de neus heeft intens geuren van wit fruit. Het
smaakpalet heeft goede gestructureerde smakelijke frisheid en is

goed ondersteund door een perfecte zuurgraad. Perfecte combinatie
met voorgerechten, eerste gangen en wit vlees.

13. Verdicchio Terre di San Paolo Piersanti DOC.Sup
€ 33

Castelli di Jesi (IT) I 100% Verdicchio

Stro gele kleur met groenachtige tinten die de neiging hebben om
goud te worden bij veroudering. Mooi dat intens rijp exotisch fruit in
de neus. Machtig en buitengewoon evenwichtig, uniek in het genre.
Deze wijn past zeer goed bij een gerecht met vleeswaren, wit vlees,
voorgerechten en voorgerechten van vis, pittige gerechten en sushi.

14. Soave Verso Superiore DOC Canoso - € 34
Soave (IT) I 80% Garganega - 10% Trebbiano - 10% Manzoni Bianco

Fris en van grote elegantie, in een uitstekende balans tussen de zure
en zachte smaken. Licht bittere en mooie amandeltonen. Heerlijk bij

voorgerechten op basis van vis en bij vissoepen.

15. Madre Goccia - Tenuta Iuzzolini - € 39
Calabrië (IT) I 50% Greco Bianco - 50% Chardonnay

Assemblage van de typische Calabrese druif Greco Bianco gerijpt in
inox vaten en de klassieke Chardonnay die 2 maanden gerijpt heeft in

eiken vaten. Dit geeft de wijn een strogele kleur met lichtgroene
tinten. De geur is bloemig, complex en zacht met hints van exotische
fruit. De smaak is vol en fruitig met een minerale finesse. Deze wijn

kan perfect mee met de Spicy Thaise gerechten.

16. Chardonnay Stissa d'le Favole Montaribaldi - € 40
Alba (IT) I 100% Chardonnay

De kleur is strogeel met groenachtige tinten; de geur is intens, van
tropisch fruit, vooral banaan en ananas gecombineerd met

aangename sensaties van vanille en geroosterd door veroudering in
hout. De smaak is fris, zeer zacht en zeer persistent.Het geschikt
voor aperitieven, voorgerechten en uitstekend bij visgerechten.

17. Chardonnay Maurus Doc Isonzo Del Friuli -
Masut Da Rive - € 42

Friuli (IT) I 100% Chardonnay

Deze top-Chardonnay onderging een houtlagering van 12 maanden in
eiken vaten en heeft een strogele kleur met gouden reflecties.

Fluwelen rokerige aroma’s aangevuld met hazelnoten en amandelen.
De vanille en kaneel verrijken het geurboeket. Fijn evenwicht tussen
frisheid en elegantie met een lange aromatische afdronk van vanille

en kruiden. Uitstekend bij stevige visgerechten.

18. Pino Grigio Peter Sölva - € 42
Überetsch- Caldaro (IT) I 100% Pinot Grigio

Onze klassieke Pinot Gris overtuigt met zijn licht aromatische, verse
fruit en zijn soepele kruidige smaak.Het past goed bij veel soorten
voorgerechten zoals vis of vlees en pittige bereidingen door zijn

frisse, maar vooral zachte afdronk.



* prijs per fles / prijs per glas indien mogelijk

19. Donna Giovanna - Tenuta Iuzzolini - € 49
Calabrië (IT) I 100% Greco Bianco

Deze topper werd de afgelopen 3 jaar telkens uitgeroepen tot de
beste witte wijn van Italië volgens Luca Maroni. In het jaar 2021

kreeg hij een score van 98/100 voor het jaargang 2020. De typische
Greco Bianco uit Calabrië werd laattijdig geoogst en kreeg een
houtlagering van 6 maanden. De wijn heeft een delicate geur,

bloemig met toetsen van abrikoos. Volle aangename fruitige wijn met
een persistente afdronk van citrus en passievruchten. Ideaal bij spicy

vlees en visgerechten of schaaldieren.

20. Chateau Turcaud Sauvignon Entre-Deux-Mers - € 36
Bordeaux (FR) I 50% Sauvignon Blanc - 45% Sémillon -

5% Muscadelle
Deze wijn heeft een kleur van mooi geel stro. In de neus ontdekken
we veel finesse en complexiteit: fruitig met droge abrikoos, verse
hazelnoot en peer. Eveneens florale geuren die zorgen voor een

mooie aromatische frisheid.

21. Louis Jadot Couvent Jacobins - € 45
Bourgogne (FR) I 100% Chardonnay

Deels vergist en gerijpt op eiken, deels op staal combineert deze
harmonieuze wijn de frisse fruitigheid van perzik, peer en grapefruit
met de rondeur van houtlagering: boterbloemen en vanilletonen. Koel

geschonken komt hij het beste tot z’n recht en smaakt dan
voortreffelijk bij lichte borrelhapjes, charcuterie, geitenkaas en vis.



* prijs per fles / prijs per glas indien mogelijk

22. Huiswijn Rosso Vignedileo- € 26 / € 5 per glas
Staffolo (IT) I 70% Montepulciano - 30% Merlot

Kleur mauve rood. Geuren van kersen, zwarte kersen en balsamieke
noten. Het smaalpalet is vol, consistent en elegant.

23. Montepulciano D’Abruzzo DOC Madia Torre Zambra
- € 34

Villamagna (IT) I 100% Montepulciano d’Abruzzo

Het heeft een robijnrode kleur met violette reflecties. De neus is
schoon, heeft hints van bessen en jam, met tonen van viooltjes en

zoethoutbitter in de afdronk. Aangenaam en warm, goed
uitgebalanceerd, stevig en aangenaam presistent. Het is de ideale

wijn voor een breed scala aan gerechten, gemakkelijk te combineren
en aangenaam om elke dag te drinken. Past zowat bij alle gerechten.

24. Valpolicella Ripasso Vigneti di Ettore - € 29
Negrar (IT) I 45% Corvina - 30% Corvinone - 15% Rondinella -

10% Croatina

Rood fruit, o.a. kersen, bramen, zwarte peper, zoethout, perfect in
balans, mooie body, soepel, zachte tannines. Perfect bij

vleesgerechten, wild en pasta's.

25. Chianti Classico Casenuove - € 38
Panzano, Greve in Chianti (IT) I 80% Sangiovese - 15% Merlot -

15% Cabernet Sauvignon

Diep robijnrood, met een mooie violet tint. De neus onthult
frambozen, kersen en viooltjes geuren. Het smaakpalet valt op door
de frisheid van het rode fruit, gekarakteriseerd door mooie rijpe

tannines en evenwichtige zuren. Heerlijk en verfijnd combinatie met
charcuterie, verse en rijpe schapenkaas, gegrilde en geroosterd

vlees.

26.Meridionale Tre Tenute Cuvée Privata Rosso D’Italia
Tenuta del Pajaru (biologisch) - € 30

Manduria (IT) I 60% Montepulciano - 20% Primitivo - 20% Nerello
Mascalese

Met een dieprode kleur en dikke tranen op het glas, vangt het met
hints van zwarte bes, chocolade en cacao die we in de mond vinden,
verrijkt met een peperige afdronk. Past uitstekend bij wild en rood

vlees.

27. Barbera D'Alba Du Gir DOC Montaribaldi - € 46
Alba (IT) I 100% Barbera

De kleur is diep robijnrood met zwartachtig paarse reflecties; de geur
is rijk aan fruitige tonen, in het bijzonder kleine zwarte bessen en

pruimenjam, alles goed gemengd en in balans met hints van
veroudering in hout: vanille, kaneel, cacao en tabak;

Beslist volle smaak, maar evenwichtig en gekenmerkt door rondheid
en harmonie. Het loopt in perfectie met alle smakelijke

gerechten. Het is met name geschikt voor gegrild vlees, braadvlees,
gekruide en smakelijke kazen.

28. Vigneti delle Dolomiti IGT Divertimento Palazzo
Lodron - € 43

Nogaredo (IT) I 75% Cabernet Franc - 25% Merlot

Intense robijnrode kleur. Tonen van peper, bramen en chocolade. Het
past heel goed bij donker, gegrild vlees of wild, net als bij donkere
chocolade. Maar het is ook uitstekend alleen te drinken voor een

kostbaar moment. Past zowat bij alle gerechten.



* prijs per fles / prijs per glas indien mogelijk

29. Barolo Rocchettevino DOCG - Ciabot Berton - € 65
Piëmonte (IT) I 100% Nebbiolo

Prachtige Barolo uit La Morra met een beperkte productie van 3.000
flessen/jaar. 24 maanden houtgelagerd op grote Sloveense eiken

vaten. Heldere robijnrode wijn, prachtig geparfumeerde expressieve
neus van rijpe kersen, gember en geroosterde koffie. De smaak is
fris, complex, vol, krachtig en evenwichtig. Lang aanhoudende
afdronk met hints van leer. Ideaal bij krachtige vleesgerechten.

30. Amarone Della Valpolicella DOCG - Vigna 800 - € 72
Veneto (IT) I Corvina - Molinara - Rondinella

Top-Amarone gemaakt van 30 jaar oude wijnstokken, 100 dagen
gedroogd op rieten matten, daarna 18 maanden gerijpt in Franse
barriques. Donker robijnachtige kleur met roestrode reflecties.
Geconcentreerde wijn met volle tannines en intense complexe

aroma’s, hints van peper, zoet hout en chocolade. Volle, elegante en
fluweelachtige wijn met een persistente en harmonische afdronk.

Past bij zowat alle gerechten.

31. Paternum - Tenuta Iuzzolini - € 89
Calabrië (IT) I 100% Magliocco

Afkomstig van de oudste wijnstokken van het domein van de
autochtone Calabrese druif Magliocco. 24 maanden gerijpt in Franse

barriques, gevolgd door 24 maanden op fles bij gecontroleerde
temperatuur. Purper-rode wijn met tinten van violet. De geur heft een
fruitige aanzet, gevolgd door een rijke vanillegeur. De smaak is warm

en harmonisch, complex met een lange persistente afdronk. Een
absolute topper! Past bij zowat alle gerechten.

32. Hippocampe Richemer - € 35
Marseillan (FR) I 60% Cabernet - 40% Merlot

Dit huis is vooral gekend voor de productie van wijnen die uitmunten
in authenticiteit en typiciteit. Deze wijn presenteert een diep
granaatrode kleur. De neus is expressief, rood fruit, kruiden en
groene peper. De smaak is vol en rijk met tonen van gekonfijte

pruimen. De tannine zijn aanwezig doch zeer zacht.

33. Chateau Turcaud Bordeaux Rouge - € 36
La Sauve Majeure (FR) I 50% Merlot - 50% Cabernet Franc en

Cabernet Sauvignon

Deze wijn heeft een levendige purperrode kleur. Een geur van rijp
fruit, met tonen van aardbei en kersen, tevens een mooie kruidigheid.
De smaak is pittig en vol met zachte tannines. De afdronk is steviger

met een goed aangepaste tanninesteun. Een Bordeaux die nu al
plezierig is.

34. Delphis de la Dauphine AOC Fronsac - € 42
Fronsac (FR) I 85% Merlot - 15% Cabernet Franc

Een volle, genereuze wijn. Geproduceerd van de wijnstokken in de
enclos (ommuurde wijngaard) wordt deze direct toegankelijke wijn 12
maanden gerijpt in Franse eiken vaten met elk 10% vernieuwd. Diepe
heldere purpere kleur. Krachtige neus met tonen van fris rood fruit die

heel aanwezig zijn. De wijn is rond en sappig. Geweldige eerlijk
volmondige wijn met alle kwaliteits aspecten aanwezig.




