
Dolci ~Nagerechten
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Dolce del Giorno 
Huisgemaakt dessert van de dag. 

Gelato del Giorno
ook lactosevrij verkrijgbaar 
Huis gedraaid ijs van de dag met 3 smaken.

Tiramisù Sottosopra 
ook glutenvrij verkrijgbaar 
Mislukte tiramisu gemaakt met huisgebakken lange vingers,
O’Pazzo koffie en mascarpone crème geserveerd met Baileys-ijs.

Dolce del Vinaio
ook lactosevrij verkrijgbaar
Panna cotta van tonkabonen geserveerd met een sorbet
van Valpolicella Superiore, gemarineerde vijg en amandelcrunch.

Il Golfo di Sorrento  
Limoentaartje met citrussalade, Italiaans schuim, 
karnemelkijs en crumble van timut peper.

Cioccopassione
Taartje van pure chocolade, mousse van passievrucht, 
gezouten karamelijs en krokante chocolade met
rode peper.

Tagliere di Formaggi
Italiaanse kazen van noord naar zuid, geserveerd met 
gepocheerde peer, aceto balsamico crème en warm 
notenbrood.

Dolci Assortiti
Een rijke selectie van onze huisgemaakte desserts.
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Vini per Accompagnare i Dolci 
Dessertwijnen 

Blauer Zweigelt  Ausbruch  Schmelzer  2008
Zelden kom je dessertwijnen tegen van blauwe druiven. 
Deze heeft een fruitsmaak die aan bosbessen doet denken, 
fijn zuur rondt de intens fruitige smaak af. 

Blauer Zweigelt  T.B.A Schmelzer  2010
De Eredivisie van de dessertwijnen: Trockenbeerenauslese, 
van blauwe druiven en twee jaar op eikenhouten vaten 
gerijpt. Smaakexplosie waarbij hout en fruit perfect in 
harmonie zijn. Door het prachtig geïntegreerde zuur werkt 
de wijn lichtvoetig en verveelt nooit. 

Weisburgunder  T.B.A Schmelzer  2008
Deze, door edele rotting (Botrytis) bepaalde wijn gaat 
meer de kant op van honing/rozijnen en staat in het glas 
alsof het stroop betreft. Kan de sterkste smaken aan, dus ook 
bittere chocolade en gerijpte overjarige kazen. Nasmaak 
lijkt eeuwig aan te houden.

Eiswein  Fink  Burgenland  2012
Gemaakt van druiven waar de eerste nachtvorst overheen 
is gegaan. Bouquet doet denken aan perzik en lychee. Zeer 
frisse smaak, sterk aanwezig, typisch voor een goede 
Eiswein. Lange, met fruit gevulde afdronk.

Beerenauslese Zierfandler  Biegler  2013
Zierfandler is een zeer zeldzame inheemse druivensoort, 
afkomstig uit een gebiedje iets ten zuiden van Wenen, dat 
ook wel de Bourgogne van Oostenrijk genoemd wordt. 
Immens fruitig met een zoet dat prachtig in balans 
gehouden wordt door een edel zuur. Lichte toets
van edele rotting (Botrytis).

Glas
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Fles

€ 37,00

€ 37,00

€ 37,00

€ 33,40

€ 33,40

€ 14,00

€ 12,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 15,00

€ 16,00

€ 19,00

€ 22,00

Met een
bijpassende
dessertwijn


