
Wijnkaart

Portillo Merlot

Fles 26,00

Traluna Sangiovese

Fles 28,50

Farina Frizzante 

Glas 4,95  I  Fles 25,00

Farina Appassilento

Fles 27,50

Barolo d’Alba docg ‘Serralunga’ 

Fles 38,50 (0,5 cl)

Salentijn Brut 

Fles 35,00

Wijn van 100% Merlot druiven. 
Soepel en volle wijn met 
aroma’s van rijpe bessen, kersen 
en specerijen. Wijn met een 
zachte afdronk.

Wijn bestaande uit 90% 
Sangiovese druiven en 10% 
Alicante Bouschet druiven. 
Vriendelijke en fruitige smaak 
met aroma’s van verschillende 
kersen en cacao. Goed in balans 
met een licht rokerige afdronk.

Mousserende wijn bestaande 
uit Pinot Grigio, Pinot Bianco en 
Chardonnay druiven. Aroma’s 
van frisse appel en witte 
bloemen.

Wijn bestaande uit Corvina, 
Cabernet Sauvignon en Merlot 
druiven. Verassing van aroma’s in 
uw glas van onder andere kersen en 
gedroogde bloemen. Rond, elegant 
en met een aangename afdronk.

Wijn van 100% Nebbiolo druiven. 
Droge maar fluweelzachte en 
krachtige smaak. Geur met 
aroma’ s van rozen, kreupelhout, 
truff el en laurier.

Mousserende wijn met goud roze 
gloed. Bestaande uit Chardonnay 
en Pinot Noir druiven met 
aroma’s van groene appel en 
citrus. Fris, sappig met een 
lekkere zachte bubbel.

Mousserend

Rode Wijn
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Elevado Selected

Glas 3,95  I  Fles 19,00

Pinot Grigio Blush

Glas 3,95  I  Fles 19,00

Moscato d’ Asti docg
‘Casarito’

Glas 4,50  I  Fles 21,75

Farina Soave

Fles 25,00

Nero Negroamaro

Glas 3,95  I  Fles 19,00

Huiswijn Rood

Huiswijn Wit Huiswijn Rose

Wi� e Wijn

Trastella Vermentino 

Fles 30,00

Farina Bardolino Chiaretto

Glas 4,50  I  Fles 21,75

Elevado Selected

Glas 3,95  I  Fles 19,00

Portillo Sauvignon Blanc

Fles 26,00

Wijn bestaande uit chardonnay 
en sauvignon blanc druiven. 
Toegankelijke wijn met romige 
maar frisse smaak met aroma’s 
van wit fruit en citrus.

Rosé van 100% Pinot Grigio 
druiven. Zacht bloemige rosé 
met aroma’s van peer, meloen 
en appel met zachte afdronk.

Wijn gemaakt van 100% 
Moscato druvien. Subtiele 
smaak van verse druiven. 
Zoet en fris door smaken 
van vers fruit.

Een goed glas wijn kan net dat kleine beetje 
extra geven aan uw gerecht, of natuurlijk aan 
uw avond. Daarom hebben wij een prachtig 
assortiment aan wijnen samengesteld 
die ieder voor zich perfect gecombineerd 
kunnen worden met onze gerechten. Om 
onze Italiaans-Argentijnse beleving samen te 
laten komen met onze menukaart, hebben wij 
uitsluitend Italiaanse en Argentijnse wijnen. 

Vraag onze gastheren of gastvrouwen 
gerust om advies bij het kiezen van een 
bijpassende wijn.

Wijn bestaande uit Garanega, 
Trebbiano di Soave en Pinot Bianco 
druiven. Wijn vol met verschillende 
aroma’s van onder andere  groene 
appel, ananas en gele pruim. 

Wijn bestaande uit 70% Negroamaro 
druiven en 30% Cabernet Sauvignon 
druiven. Wijn met een dieprode kleur 
met aroma’s van zwarte pruimen, 
rozijnen koffi  e en chocolade. Warme 
en fluweelachtige smaak.

Wijn van 100% Vermentino 
druiven. Intense aroma’ s van vers 
fruit met citrus en witte bloemen. 
Frisse en bloemige afdronk.

Rosé bestaande uit Corvina 
druiven, Rondinella druiven en 
Molinara druiven. Droge rosé 
met aroma’s van aardbei, perzik 
en kersen.

Wijn bestaande uit Malbec en 
Merlot druiven. Volle rode wijn 
met aroma’s van pruimen en 
zwarte bessen.

Wijn van 100% Sauvignon Blanc 
druiven. Frisse wijn met aroma’s 
van groene appel, perzik en 
roze grapefruit.

Pinot Grigio Blush

Glas 3,95  I  Fles 19,00

Rosé van 100% Pinot Grigio 
druiven. Zacht bloemige rosé 
met aroma’s van peer, meloen 
en appel met zachte afdronk.

Nero Chardonnay

Glas 3,95  I  Fles 19,00

Wijn gemaakt van 100% 
chardonnay druiven. Wijn met 
lang aanhoudende smaak en 
aroma’s van vers fruit, ananas, 
peer en banaan.

Hoe kies ik 
de juiste wijn

Moet & Chandon Imperial

Fles 65,00

Champagne bestaande uit 
Pinot Noir, Chardonnay en Pinot 
Meunier druiven. Elegante en 
frisse champagne met aroma’s 
van citrus, perzik, peer en appel.

Champagne


