
W I T T E  W I J N

M O U S S E R E N D

chardonnay-trebbiano, e’ gòt, emilia romagna  4.5 22
Medium-droge witte wijn, makkelijk drinkbaar en licht.

npinot grigio ‘riff’, progetto lageder, alto adige  6.5 32
Fruitige, licht mineralige witte wijn met een lichte afdronk.

carignan, st. felix rosé, languedoc-roussillon  4.5 22
Zachte rosé uit Frankrijk met een lichtroze tint. 

gavi di gavi “gelsomora”, cossetti, piemonte  36
Cortese met hints van grapefruit, peer, mineraliteit en een lichtziltige afdronk.

lugana “felugan”, feliciana, lombardia  38
Trebbiano op haar best: een overvloed aan sappig wit perenfruit en een  
heerlijk frisse smaak. 

npinot bianco, alois lageder, alto adige  43
Mineralige witte wijn van wijngaarden uit de Dolemieten. 

npecorino, giacomo centanni, marche  46
Exotische, expressieve witte wijn met een frisse smaak,  zonder hout. 

verdeca, masseria li veli, puglia  48
Rijke, aromatische witte wijn met een heerlijk zachte smaak. 

nvernaccia tradizionale, montenidoli, toscana  49
Karakteristieke, mineralige wijn uit een van de oudste druivenrassen uit   
Italië: de Vernaccia.

ngewürztraminer , alois lageder, alto adige  51
Gewürztraminer with verfijning, gemaakt in een frisse, elegante stijl.

npinot grigio “porer”, alois lageder, alto adige  58
Van de wijngaard ‘Porer’ komt het fruit voor deze bijzondere pinot grigio:  
mede door een korte houtrijping is dit een krachtige, complexe wijn.

roero arneis, vietti, piemonte  58
Heerlijk kruidige witte wijn van de lokale Arneis druif. 

chardonnay “al poggio”, castello di ama, toscana  64
Fruitige, lichtromige Chardonnay uit een bekend domein. 

nsoave classico “la rocca”, pieropan, veneto  65
Single wijngaard Soave. Zeer veel karakter: exotisch fruit, noten, vanille en een 
hint van citrus en kruiden. Full-bodied. 

ngirasole frizzante prosecco  6.5 32

billecart-salmon brut réserve champagne   89

nGemaakt van biologisch (dynamisch) verbouwde druiven.



RO D E  W I J N

sangiovese-merlot, e’ gòt, emilia romagna  4.5  22
Sappige rode wijn met een zachte, ronde afdronk. Medium bodied.

montepulciano d’abruzzo ‘bajo’, ilauri, abruzzo  6.5  32
Heerlijk krachtige rode wijn uit het ruige Abruzzo; kreeg een korte houtrijping.

primitivo “orion”, li veli, puglia   38
Kruidige, krachtige, karaktervolle rode wijn uit het gebied boven de hak.

barbera d’asti “la vigna vecchia”, cossetti, piemonte   43
Kenmerkend aroma van donkere kersen, chocolade en specerijen. Medium   
bodied.

cannonau di sardegna riserva, sella e mosca, sardegna  44
Volle, krachtige rode wijn met boventoon van gedroogd fruit en eikenhout. 

dolcetto d’alba, sandrone, piemonte   48
Zeer rijp, met scherp, zwart fruit. Gemaakt door Barbara Sandrone.

valpolicella classico superiore ‘ripasso’, gorgo, veneto  51
Volle wijn gemaakt volgens de ripasso-methode, met de pulp van    
ingedroogde druiven. 

ncabernet riserva, alois lageder, alto adige   56
Complexe, aardse maar elegante mix van Cabernet Sauvignon en    
Cabernet Franc. Medium body. 

pinot nero “il chiuso”, castello di ama, toscana   58
Zeldzame maar zeer heerlijke mix van Pinot Noir en Sangiovese.    
Licht tot medium body

chianti classico “ama”, castello di ama, toscana  65
Moderne stijl Chianti met bosvruchten, chocolade en een zachte afdronk.

nebbiolo d’alba “valmaggiore”, sandrone, piemonte   69
Beroemd wijnhuis, beroemde druif, wijngaard net buiten het Barolo gebied.   
Het jongere broertje van de Barolo.

namarone della valpolicella classico, pieropan, veneto  85
Volle maar heerlijk zachte rode wijn van deels ingedroogde druiven.

brunello di montalcino “pelagrilli”, siro pacenti, toscana  86
Volle, complexe, maar delicate Brunello van de hand van Giancarlo Pacenti.

barolo ‘castiglione’, vietti, piemonte   95
Klassieke Barolo uit wijngaarden bij het dorpje Castiglione; de Barolo’s uit dit 
gebied hebben een prachtig aroma en een krachtige smaak.

nGemaakt van biologisch (dynamisch) verbouwde druiven.


