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Casa do Valle 
Vinho Verde 2015 
Portugal 

Azal,  
Arinto,  
Loureiro,  
Alvarinho. 

Inox 
12,50%  
 

De strandwijn bij uitstek. 
Licht, speels, lekker mineraal met 
accenten van roze pompelmoes.  

7.40 €  6,72 € 

KÜHLING-GILLOT 
Scheurebe 2016 
Rheinhessen 
Duitsland 

Scheurebe Inox 
12.50% 
 

Wordt ook wel de Sauvignon van 
Duitsland genaamd. 
Subtiel aromatisch (lindebloesem, 
vlier) en fonkelend licht.  

11.98 €  10.89 € 

G&R TRIEBAUMER 
Gelber-Muscateller 
2016 
Bürgenland 
Oostenrijk 

Gelber-
Muscateller  

Inox 
11.50%  

Spectaculaire wijn met verbazend 
aroma.  Droge en speelse mondvul-
ling. Lijkt wel te lekker! 

13.44 € 12.22 € 

PASCAL BELLIER 
Cheverny Rouge 2016 
Loire 
Frankrijk 

Pinot-Noir Inox 
12.50%  

Lichte, zachte Pinot-Noir met ver-
fijnde en speelse mondvulling. 
Doet denken aan rode Sancerre, 
maar is voller.  

8.32 € 7.56 € 

VINO LAURIA 
Frappato 2016 
Sicilië 
Italië 

 

Frappato 
 

Inox 
13.00% 

Tanninearme wijn in een feest aan 
vrolijke aroma’s (framboos, aard-
bei, violetjes, …  Helemaal een rode 
wijn om licht gekoeld te schenken.  

12.98 € 11.80 € 

NALS-MARGREID 
Vernatsch “Galea” 2015 
Alto-Adige - Süd-Tirol 
Italië 

Vernatsch (D) 
Schiava (I) 

Foudre  
7.2 hl. 
13.00% 

Vernatsch met concentratie (is 
meestal heel licht). Stokken van 
120 jaar oud en daardoor zeer ex-
clusief!  Tanninearm en krokkant. 

14.24 €  12.95 € 

Herbert ZILLINGER 
Springbreak rosé 2016 
Weinviertel 
Oostenrijk 

Zweigelt Inox 
11,00% 

Toppunt van een vrolijke rosé, net 
als een cocktail verse aardbeien, 
frambozen, viooltjes, met een ver-
frissende aciditeit.  Lichte struc-
tuur . 

11.98 € 10.89 € 

SCHOLA-SARMENTI 
Masserei 2016 
Nardo Rosato (Puglia) 
Italië 

 

NegroAmaro Inox 
13.50 % 

Boterzachte rosé met een mond-
vullende, veelzijdige smaak. 

11.11 € 10.10 € 

Prijzen: 21% BTW inclusief. 
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Prijzen: 21% BTW inclusief. 

Ferghettina is in Italië een naam als een rots wanneer het over Franciacorta gaat (voor Italië beter 
dan Champagne).  Minder bekend uit deze streek zijn de Curtefranca (klein Frankrijk) en verwijzend 
naar klassiekers uit Frankrijk. Het zijn stille wijnen met een flaterend zacht karakter.  

Curtefranca Bianca 
2016 
Italië 

80% Chardonnay 
20% Pinot-Bianco 
6 maand acacia  
13.00% 

Subtiel-zachte, smakelijke witte 
wijn boordevol charme.   

12.44 € 11.31 € 

Curtefranca Rosso 
2015 
Italië 

50% Cabernet-Sauvignon 
30% Merlot 
10% Nebbiolo 
10% Barbera 
12 maand acasia 
13.00% 

Een fel Bordelese stijl opgekrikt 
door een nobele Nebbiolo en een 
kruidige Barbera.  
Ontzettend origineel en fijn. 

12.44 € 11.31 € 

Marangona is dé vaandeldrager voor de weinig bekende Turbiana-druif.  Een minuscuul domeintje 
met topwijngaarden ten zuiden van het Gardameer.  De cru “Tre Campane” biedt een uitvergroting 
van deze mineraal droge druif.  Dit type wijn is inzetbaar voor veel wat gelegenheden, maar in het 
bijzonder bij een rijkelijke schaal zeevruchten.  

Lugana 2016 
Italië 

Turbiana in Purezza 
Inox. 
13.00% 

Levendige, lichte, expressieve en 
minerale stijl boordevol finesse.  

13.18 € 11.98 € 

Lugana 2016 
Tre Campane 
Italië 

Turbiana in Purezza 
Inox. 
13.00% 

Alsof je met een microscoop 
proeft.  Geniale smaaksensatie!   
De enige Lugana welke wat kelder-
rust kan verdragen. Hoogst verfijnd 
en verleidelijke mineralen. Een 
onverwachte, licht ziltige mondvul-
ling. Citrusexpressie, abrikoos en 
acceenten van steenvruchten.   

15.64 € 14.22 € 

Vino Lauria slaat een pagina om in de geschiedenis van de hedendaagse Siciliaanse wijnbouw.  Dit 
huis is een verademing waar wij intussen al 15 jaar naar op zoek zijn.  Eindelijk Nero d’Avola met ele-
gante tannine en finesse, eindelijk Frappato dat niet op rosé lijkt, eindelijk een Grillo met expressie.  
Een rode draad door Vito's wijnen is "fraîcheur", een begrip waar maar weinig Sicilianen naar streven 
(uit traditie).  Kortom dit is voor Sicilië visionair en krijgt gegarandeerd navolging.  

Grillo GIARDINELLO  
2016 
Italië 

Grillo 
Inox 
12.50% 

Expressief, licht en citrus getitint. 
Verfijnd met een licht zilt accent.  
Aroma van pompelmoes, linde-
bloesem, discrete fijne groene krui-
den (salie, munt). 

11.91 € 10.83 € 

FRAPPATO 2016  
Terre Siciliane 
Italië 

Frappato  
Inox 
13.00% 
 

Tanninearm en heel leuk wat fris-
ser geserveerd.  Beschikt over speel 
fruit, aardbei, framboos, zwarte 
kers Biedt zeer veel drinkplezier. 

12.98 € 11.80 € 

ZIO PAOLO 2014 
Nero d’Avola  
Italië 

Nero d’Avola 
Inox 
14.00% 
 

Nero d’Avola op zijn best. De alge-
mene sfeer is nobel fruit en char-
me. Finesse omkaderd door fluweel 
zachte tannine. 
 

11.91 € 10.83 € 

ALACRE 2013 
Italië 

75% Grenache-Noir  
10% Syrah 
15% Mourvèdre 
 

12 maand barrique 
14.00% 

Een historische knipoog naar Prio-
rat in Spanje, de Roussillon in 
Frankrijk.  Een diepe concentratie 
waar een samenspel tussen zoet 
fruit, kruidigheid en hoogst verfijn-
de zuren een vrolijk ballet spelen. 

12.98 € 11.80 € 
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