I vini
Officina Clandestina biedt een ruime keuze aan natuurlijke wijnen en daarom is
het nuttig dat we even verklaren wat we onder natuurlijke wijnen verstaan. In
de

wijngaard

worden

de

druiven

gekweekt

onkruidverdelgers en scheikundige meststoffen.

zonder

het

gebruik

van

Er worden geen genetisch

gemanipuleerde druivenstokken geplant en men beperkt zich tot inheemse
druivensoorten die manueel geoogst worden. In de wijnkelder gebruikt men
enkel inheemse gistsoorten die op de druiven te vinden zijn. Andere producten
worden uitgesloten en men vermijdt bovendien alles wat een natuurlijke gisting
versnelt of vertraagt. Zo verkrijgt men bij elke wijn een uniek, actief en
dynamisch product. Deze visie gaat terug op de filosofie van Rudolf Steiner, op
het concept biodynamische landbouw en de visie van Fukuoka, de vader van de
natuurlijke landbouw. Sinds de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw zijn
de principes en de kennis van de oude eigenaar-wijnbouwer vervangen door
een industriële benadering van de landbouw. Enkele jaren later is men er
achter gekomen, mede door de inzichten van de landbouwwetenschap, dat de
interventionistische methodes onevenwicht en schade veroorzaken. Men is dan
op zoek gegaan naar een andere aanpak die meststoffen, onkruidbestrijding,
insectendodende en schimmelwerende middelen uitsluit. Er is wat dat betreft
nog een lange weg te gaan, maar het is de enige leefbare manier om onze
planeet te beschermen. Een ommekeer is mogelijk, maar dat veronderstelt dat
men naar aangepaste en doeltreffende methodes blijft zoeken. Naast onze
natuurlijke wijnen bieden we ook een ruim assortiment aan klassieke wijn.

Vini Spumanti
Mousserende wijnen
Lambrusco. Quarticello. Emilia Romagna.
Een sprankelende rode wijn. Donkerpaarse kleur. Droge intense uitgesproken
smaak, fruitige geur.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Alla costiera. Prosecco. Gamba. Veneto.
Een Prosecco “sur lie” zonder toevoeging van sulfiet.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Prosecco. Jeio Brut. Veneto.
Fris, subtiel, droog, fruitig, parelend.
Fles 0,75.........................................................................................................35 €
Prosecco. Casa Costepiane. Veneto.
Zeer natuurlijk vergist op grote eiken cuves en daarna samen met de gist op
fles. Er wordt niet gedegogeerd maar de lies blijven in de fles. Dit kan in het
glas een beetje troebel zijn maar zeker niet in de smaak.
Fles 0,75.........................................................................................................35 €
Casè Bianco. Anguissola. Emilia Romagna.
Malvasia aromatica di Candia. Ortrugo, Marsanne, Moscato giallo.
Fles 0,75.........................................................................................................36 €
Pignoletto. Emilia Romagna.
De Pignoletto druif heeft een strogele kleur met lichtgroene schijn. In een
delicate neus vinden we mooie florale (hagedoorn en bezemstruik) en fruitige
(appel, peer, abrikoos, perzik) aroma's terug. De smaak is eveneens floraal en
loepzuiver. Een mineralige toets zorgt voor een mooie balans in de mond.
Fles 0,75.........................................................................................................36 €
Franciacorta brut. Ronco Calino. Lombardia.
Het Italiaanse antwoord op Champagne. De naam Franciacorta is trouwens
afgeleid van 'Francia curta' wat verwijst naar een korte overheersing rond 1250
van Fransen in de streek. De Franciacorta Brut heeft een strogele kleur en een
fijne pareling. Het boeket bestaat vooral uit rijp fruit, biscuits en mineraliteit.
Volle en sappige smaak. Lange afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
Colombaia Ancestrale. Rosato. Toscana.
Lichte uienschilkleur, intens parelend. Wilde gisten in de neus, lijkt op bier
Fles 0,75........................................................................................................ 49 €
Moscato d'Asti. La Morandina. Piemonte.
100 Moscato.
Fles 0,75........................................................................................................ 26 €

SICILIA
Sicilia al sinds mensenheugenis is Sicilia één van de
grootste wijngebieden van het land. Niet in de laatste
plaats op het gebied van de wijnbouw. Grote,
hypermoderne wijnbedrijven en kleine traditionele
wijnboeren staan naast elkaar. Het eiland heeft
weliswaar de meeste wijngaarden (130.000 ha.) van
heel Italië, maar staat qua productie in hectoliters op
de derde plaats na Puglia en Veneto.
Dit als gevolg van een drastische productieverlaging in de wijngaard en het gebruik van
moderne vinificatietechnieken in de kelders teneinde de kwaliteit van de wijnen te
optimaliseren.

WITTE WIJN
Falco Peregrino. Simeti Taylor
In de mond heeft deze pittige Falco Peregrino de smaak van appel, een
duidelijk gevoel van looistoffen, goed aanwezige zuren en een lange afdronk
met een aangename lichte bitterheid.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Munjbel Bianco. Frank Cornelissen.
Zeggen we liever niks over…rollercoaster! pas op: alleen voor de gevordere
wilde drinker.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
La moresca bianco. Filippo Rizzo.
De witte Lamoresca is verrassend: een mooie, diepe amberkleur, een diepe,
droge en complexe smaak van witte druif (Vermentino).
Fles 0,75.........................................................................................................35 €
ROSE' WIJN
Susucaru. Frank Cornelissen.
Een vulkanische 'superjuice', fris, licht en toch spectaculair. Frank Cornelissen's
interpretatie van een Etna – rose!
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
RODE WIJN
Nero D'Avola. Terre Siciliane.
krachtig, rijp, (donker) fruitig, medium aciditeit
Fles 0,75.........................................................................................................32 €
Etna Rosso. Tenuta Terre Nere.
Krachtige wijn op basis van Nerello Mascalese.
Fles 0,75........................................................................................................39 €

Munjebel Rosso. Frank Cornelissen.
Een waanzinnige, wilde vulkanische wijn met een uitbarsting van subtiele
smaken en volheid, een creatief hoogkwalitatief meesterstuk.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
Rosso del Contadino. Frank Cornelissen.
Nerello Mascalese en Cappuccio. De wijnmost fermenteert in open lucht
waarna de wijn in terracotta-vaten onder de grond te rusten gelegd wordt.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Magma. Frank Cornelissen.
Superselectie van uitzonderlijke rijpe nerello mascalese druiven. Enkel
gemaakt van wijngaarden en jaargangen die perfect fruit leveren.
Fles 0,75.......................................................................................................145 €
La moresca Rosso. Filippo Rizzo.
La moresca rosso, een assemblage van Nero dʼAvola, Frappato en Grenache, is
een rijke en complexe wijn.
Fles.................................................................................................................35 €
Mascalisi. La moresca. Filippo Rizzo.
Mascalisi heeft een robijnrode kleur. De complexe frisse neus geurt naar
bosvruchten, cassis en een beetje getoast hout.
Fles 0,75.........................................................................................................35 €
Nero Capitano. Filippo Rizzo.
De Nero Capitano is uitsluitend met de lichtere en delicatere Frappatodruif
gemaakt. De wijn bevat weinig tannines en heeft een parfum van kersen.
Fles 0,75.........................................................................................................32 €

SARDEGNA
Sardinië is niet een heel bekende wijnstreek. De droge
grond op het eiland maakt de druiventeelt niet altijd
gemakkelijk. Eerste de Feniciers en dan Grieken,
Carthagers, Romeinen en Spanjaarden hebben een
grote invloed gehad op

de Sardijnse wijnbouw.

Hierdoor vertoont de huidige wijnbouw een enorme
variatie

en

is

het

een

mix

van

de

meest

uiteenlopende en exotische druiven en wijnen.

RODE WIJN
Alghero. Cagnulari.
Rond, intens en aanhoudend, met sterk aanwezige noties van rood fruit.
Fles 0,75.........................................................................................................33 €
Cannonau. S'iraj Li nibarj.
De Cannonau heeft een heldere robijnrode kleur. De neus is rijk en genereus en
staat bol van de fruitige aroma's. In de mond zorgen prettige zuren voor een
mooie balans. Mooie lange afdronk. Klassieke vinificatie met zachte persing en
fermentatie inox cuves.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
6Mura. Sardegna.
De druivenstokken hiervan meer dan honderd jaar oud zijn. Niet aangetast
door de beruchte druifluis eind 19e Eeuw, want die hield niet van zand en laat
dat nu net de ondergrond in de wijngaarden van Sei Mura zijn.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €

PUGLIA
Puglia is, samen met Veneto en Sicilië Italië's grootste
producent van wijn met 107.000 hectare wijngaard. In
het verleden kwamen hier met name veel blends
vandaan, ofwel wijnen die zijn samengesteld uit een
veelheid van druivenrassen. Deze wijnen werden vaak
in andere delen van Italië, maar ook in het buitenland,
gebruikt om de eigen wijnen mee te versterken. Zoals
overal elders in Italië ook in Puglia de laatste jaren
komt de kwantiteit niet langer op de eerste plaats.

RODE WIJN
Primitivo riserva. Fatalone.
DOC Gioia del Colle ligt op 360 meter hoogte 20 km ten zuiden van Bari en de
bodem is een laagje rode aarde op enorme rotsblokken met zeer veel fossielen
van zeedieren. Deze klei-kalk bodem zorgt voor een verrassende natuurlijke
frisheid en mineraliteit die enorm contrasteert met het warme, volrijpe fruit van
de Primitivo druif
Fles 0,75.........................................................................................................33 €
Primitivo. A Mano.
100% Primitivo. Sensuele wijn uit de laars van Italië. Vol en krachtig maar nooit
plomp of vervelend. Voorouder van de Zinfandel. Zwart en volumineus. Rijp
maar toch met typische Italiaanse zuren. Rood fruit in massief volume.
Internationaal succes
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Cacc e Mmitte. Alberto Longo.
Elegante wijn op basis van Uva di Troia. De Cacce´Mmitte di Lucera Rosso heeft
een robijnrode kleur met paarse rand. Intens fruitig boeket van vooral
woudvruchten. Soepele en elegante smaak. Mooie balans en zachte tannines.
Fles 0,75.........................................................................................................34 €
Salice Salentino. Passamante.
Malolactische fermentatie gebeurt in barriques waar de wijn ook gedurende 6
maanden zal rijpen. De wijn rijpt nog 3 maanden in de fles.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Primonero. Li Veli. Puglia.
De Primonero heeft een diep robijnrode kleur. De neus geurt naar rijp rood
fruit, kersen en fruitcompote. In de smaak vinden we sappig rood fruit. De
structuur is erg soepel met een frisse afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €

CAMPANIA
Campania een wijnproducerende regio bij uitstek. Op
een oppervlakte van 41.000 hectare gedijen vele
inheemse druivensoorten, waarvan sommige hun
oorsprong in de Griekse en Romeinse oudheid vinden.
De laatste jaren heeft de wijnbouw in Campania grote
sprongen voorwaarts gemaakt en het resultaat is
duidelijk zichtbaar. De regio kent 18 DOC's en negen
IGT's.

WITTE WIJN
Grecomusc. Lonardo.
De familie Lonardo maakt deze unieke witte wijn van de eeuwenoude vergeten
witte Rovello druif, herontdekt door Sandro Lonardo zelf.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Ischia Bianco. Casa d'Ambra.
50% Biancolella, 50% Forastera. Klassieke vinificatie met een koude
decantering van de most en een temperatuurcontrole tijdens de fermentatie.
Lichtgele kleur met delicate fruitaroma's, de smaak is droog en vol met een
tikkeltje ziltigheid die typisch is voor de wijnen van dit eiland.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Fiano di Avellino. Joaquin.
Deze Fiano di Avellino, de meest toegankelijke van de twee uit het
spectaculaire Joaquin-gamma, toont de allerhoogste kwaliteit van Campanië.
Voor de liefhebbers van verfijnde witte wijnen vol subtiele nuances.
Fles 0,75.........................................................................................................69 €
Falanghina. La rivolta.
De Falanghina heeft een licht strogele kleur. Het boeket is intens en aromatisch
met vooral impressies van wit fruit, banaan en witte bloemen. Levendige
aanzet met goed gebalanceerde smaak. Zuivere en aromatische afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................45 €
RODE WIJN
Roccamonfina. Terra di lavoro.
Aglianico-Piedirosso. De Terra di Lavoro heeft een diepe kleur, aardse en
minerale aroma's met een hint van tabak en veel zwart fruit. Vol en krachtig
van smaak met veel diepte. Zeer complex met een lange afdronk. Deze fles
vraagt om enkele jaren flesrijping.
Fles 0,75.......................................................................................................110 €

Core. Montevetrano.
Aglianico. De Core heeft een robijnrode kleur. In de neus krijgen we
bosimpressies, violetjes, bramen en kersen. De mond is fijn en elegant, en
geeft impressies van kaneel, vlierbessen en chocolade.
Fles 0,75.........................................................................................................44 €
IGP Colli di Salerno. Montevetrano.
De Montevetrano heeft een diepe kleur. De aroma's van bosbessen,
braambessen en bloemen zijn complex. Hij is mondvullend en krachtig, met
veel diepte. In de smaak komen de mineraliteit en oosterse kruiden naar
boven. Zeer complex en verfijnd.
Fles 0,75.......................................................................................................110 €
Taurasi. Cantine Lonardo.
De Taurasi is een warme, zeer krachtige wijn met een intense robijnrode kleur.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
Sannio. Venditti.
In deze rode Sannio zijn verschillende inheemse druiven gebruikt. Het is een
robijnrode wijn met een fijn fruitig karakter van zwarte bessen en moerbei. In
de mond is de wijn droog en warm met zachte ronde tannines.
Fles 0,75.........................................................................................................33 €
Aglianico. Cantina Giardino.
Zwarte kersen, wilde bramen en pruimen geuren met kruidige getoaste
toetsen. Zacht en elegant, lange afdronk met noties van rijp rood fruit.
Fles 0,75.........................................................................................................45 €

LAZIO
Rome is de bruisende hoofdstad van Lazio (Latium).
De wijnen die al sinds de oudheid in de rondom
liggende heuvels geproduceerd worden, worden ook
wel de 'Vini dei Castelli Romani' genoemd. Door de
vulkanische

bodemgesteldheid

is

de

regio

van

oudsher geschikt gebleken voor de productie van
witte wijnen, die er vandaag de dag nog steeds 90%
van de productie bepalen.
Er worden echter ook een aantal goede rode wijnen gemaakt van de Sangiovese,
Montepulciano en Cesanese. In totaal telt de regio 24 DOC's en vijf IGT's die echter slechts
20% uit van het 48.000 hectare tellende wijnbouwareaal maken. Het overgrote deel wordt
verkocht als tafelwijn of IGT.

WITTE WIJN
Frascati. De Sanctis.
De expressieve neus van deze lichtgele Frascati valt meteen op door de geur
van witte bloemen, perziken en aardse mineraliteit.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Malvasia. Cantina le Macchie.
90% Malvasia. De Malvasia heeft een strogele kleur met een groene
schittering. De neus is fruitig wat zich verder zet in de smaak. Een mooi
evenwicht met veel frisheid.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €

RODE WIJN
Le Coste. Gian Marco Antonuzzi.
Greghetto, Colorino, Cannaiolo en Ciliegiolo. Oude lokale variëteiten,
handmatige oogst, spontane gisting op de fles. Frisse wijn met kleur van
kersen en bessen. Stevige structuur, aangename mineraliteit. Zuiver en
levendig met mooie complexiteit.
Fles 0,75.........................................................................................................45 €
Cesanese. Cantina le Macchie.
100% Cesanese. De Cesanese heeft een robijnrode kleur met een purpere
schijn en intense aroma's van pruimen, kersen en rode vruchten. Deze wijn is
soepel met elegante tannines. Mooie lange afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Campo vecchio. Adriana Croce.
Syrah 50%, Cesanese 30%, Montepulciano + Sangiovese 20% De neus is rijk
met fruitige en kruidge aroma's. Geconcenteerde wijn met dichtgepakte

tannines. Het hout is goed verweven. Het geheel is evenwichtig met een
krachtige afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................36 €
Quattro Mori. Adriana Croce.
Syrah 40%, Cabernet S. 30%, Merlot 20%, Petit Verdot 10% Quattro mori heeft
een diepe kleur. De aroma's van bosbessen, braambessen en bloemen zijn
complex. Hij is mondvullend en krachtig, met veel diepte. In de smaak komen
de mineraliteit en oosterse kruiden naar boven.
Fles 0,75.........................................................................................................62 €

BASILICATA
Deze zuidelijke streek is vrij ruig en in de winter
onherbergzaam en koud. De wijnproductie is hier
beperkt. Eén van Italië's beste en meest geprezen
wijnen valt onder de enige DOC die de regio rijk is: de
Aglianico del Vulture.

RODE WIJN
L'Atto. Cantine del notaio.
100% Aglianico . De L´Atto heeft inktzwarte kleur. Het boeket geurt naar
zwarte kersen en mokka, wat rokerig met een vleugje hout. De smaak is soepel
met zachte tannines en aangenaam fruit. Mooie kennismaking met deze nobele
druivensoort.
Fles 0,75.........................................................................................................35 €
Maschitano Rosso. Carmelitano.
We ruiken aroma’s van bosvruchten, zwarte frambozen, lavendel, viooltjes en
hints van zoethout. Een jonge, iets ruwe krachtpatser.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
La firma. Cantine del notaio.
Aglianico del Volture. Gemaakt van biologisch verbouwde Aglianico, met
ongeveer een jaar rijping in nieuwe Franse barriques. Een echte genietwijn, een
vino di meditazione.
Fles 0,75.........................................................................................................69 €

CALABRIA
De regio wordt bijna geheel door de zee omgeven: in
het zuiden door de Ionische en in het noorden door de
Thyrreense zee. Tegenover het droge en warme
kustgebied staan de koele hoogvlaktes van het Silagebergte en de Aspromonte. Calabria is rijk aan
inheemse druivensoorten, waarbinnen de blauwe
duidelijk in de meerderheid zijn. Slechts vijf procent
van het totale wijngaardoppervlak, 24.000 hectare,
heeft een DOC-classificatie. De regio telt 12 DOC's en
13 IGT-wijnen.

RODE WIJN
Ciro Rosso. Librandi.
100% Gaglioppo. De Cirò Rosso heeft een lichte, kersenrode kleur. Het boeket
geurt naar rood en zwart fruit, kaneel en kruidnagel. De aanzet is intens fruitig
en gaat over in een rijke, gestructureerde smaak met een bijzonder karakter.
Fruitige afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................27 €
Chora. L'Acino.
De Chora Rosso is een wijn gemaakt van autochtone blauwe druiven uit
Calabria. In de mond is de wijn warm, zacht en rond met een goede frisheid.
Lekker.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €

MARCHE
Deze relatief onbekende, maar de laatste jaren in
populariteit stijgende regio is rijk aan natuurschoon,
prachtige stranden en heerlijke traditionele keuken.
Marche, gelegen aan de Adriatische Zee, ten zuiden
van de Emilia Romagna, ten noorden van de Abruzzen
en ten oosten van Toscane, wordt gekenmerkt door
een heuvelachtig tot bergachtig landschap. De regio
telt op een totaal van 24.500 hectare wijngaard twaalf
DOC wijnen en één IGT wijn, waarvan in ons land de
Verdicchio dei Castelli di Jesi de bekendste is, op de
voet gevolgd door de Rosso Conero en de Rosso
Piceno.

WITTE WIJN
Verdicchio di Matelica Riserva. Cambrugiano.
De aanzet is fris gevolgd door een grote rijke structuur met veel minéralitieit.
Lange afdronk.
Fles 0,75........................................................................................................ 39 €
Verdicchio. Campo delle Oche.
Toch ontwikkelt de Verdicchio Superiore Campo delle Oche een verrassend
volle en rijke harmonie ter ondersteuning van florale en kruidige tinten. De
prettige zuren entertainen een aanhoudende afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................45 €
Verdicchio Castelli di Jesi. Classico Superiore. Bucci.
Intense strogele kleur. In de neus ontdekken we delicate fruitaroma's. De
smaak is fijn en erg elegant, vrij vol en met een mooi evenwicht. Karakterwijn.
Fles 0,75.........................................................................................................44 €
Verdicchio di Matelica. Belisario.
De Verdicchio di Matelica wijn uit De Marken is een droge witte lichtgele wijn
waarin groene reflecties te zien zijn.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
RODE WIJN
Artù. Rosso Conero.
Wat een serieuze, maar heel drinkbare wijn oplevert met een karakteristieke
smaak van zwarte bessen en een vleug viooltjes en rozenblaadjes.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Montefalco Rosso. Caprai.
De Montefalco Rosso heeft een briljante robijnrode kleur met intense aroma's

van rijp rood fruit, vanille en gedroogde kruiden. Volle smaak met soepele
tannines.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Rosso Piceno. Marche.
De Rosso Piceno heeft een mediumrobijnrode kleur. Rijpe neus van pruimen,
zwarte kersen, vijgen en tabak.
Fles 0,75.........................................................................................................27 €
Marche Rosso. Aurora.
De Marche Rosso IGP heeft een vol karakter, is robijnrood van kleur en heeft
fruittonen van kersen, rode pruim en rode bessen gecombineerd met
bloemenaroma's.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €

MOLISE
Deze nog vrij onbekende regio wordt gedomineerd
door het bergmassief van de Sannio en de Matese
aan de oostkant en de Adriatische zee aan de
westkant. Hoewel hier van oudsher wijn geproduceerd
wordt, staat de wijnbouw er praktisch nog in de
kinderschoenen. De regio telt slechts drie DOC's en
twee IGT's. Er wordt echter wel meer wijn gemaakt:
de totale

productie bedraagt 350.000 hectoliter

afkomstig van 7.650 hectare wijngaard. Het overgrote
deel wordt verkocht als tafelwijn of geconsumeerd in
de regio zelf.

WITTE WIJN
Falanghina del Sannio. Terre Sacre.
Rijk en intens aroma van fruit met toetsen van appel, ananas, kweepeer en
peer. Fris en proper in de mond met een mooie aciditeit, goede structuur en
een florale finish.
Fles 0,75.........................................................................................................49 €
RODE WIJN
Sangiovese. Borgo di Colloredo.
Sangiovese met een robijnrode kleur en aroma's van jong rood fruit. De smaak
is fruitig en fris. Soepele en makkelijk drinkbare wijn. Fermentatie in inox
gedurende 15 dagen onder geceontrolleerde temperatuur van 25-30°C. De wijn
rijpt hierna nog enkele maanden in inoxen vaten.
Fles 0,75.........................................................................................................26 €
Rispetto del Molise.Terre Sacre.
Een volle, stevige Montepulciano vol met rood fruit en een geweldige finesse.
18 maanden barrique houtopvoeding gehad en behoort tot de Top 100 vd Best
Italian Wines-Colossario Guida 2011 di Paolo Massobrio;
Fles 0,75.........................................................................................................49 €
Aglianico del Molise Riserva. Di Majo Norante.
Aglianico heeft een donkere robijnrode kleur. Rijpe neus van pruimen, gerookt,
peperig en kruidig. Mondvullend met nog steeds voldoende tannines om nog
enkele jaren te evolueren. Fruitige en kruidige afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Tintilia. Tenute di Giulio.
Tintilia is een wijn met een robijnrode kleur met granaatrode tinten. De wijn
heeft complexe aroma's van fruit en zoete specerijen. De smaak is vol en
evenwichtig met fluweelachtige zachte tannines en een lange afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................55 €

ABRUZZO
De Abruzzo bestaat feitelijk uit een smalle strook
berg- en heuvelachtig land, ingeklemd tussen de
Apennijnen en de Adriatische Zee. In het binnenland
overheerst

een

duidelijke

continentaal

klimaat,

gekenmerkt door warme zomers en koude winters en
eveneens

een

groot

nachttemperaturen.

verschil

Aan

temperatuurschommelingen

de

kust

in

dag-

worden

getemperd

door

en
deze
de

aanwezigheid van de zee.

WITTE WIJN
Trebbiano. Terraviva.
Trebbiano, Chardonnay, Passerina. Ongefilterd en van mooi rijp fruit.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Pecorino. Giocheremo. Albanesi.
Een volle evenwichtige wijn met een mooie balans tussen goede zuren, kracht,
sappigheid en een goede mineraliteit. In de neus is de wijn fijn bloemig en
heeft hij een lekkere kruidigheid. Een veelzijdige wijn die geschikt is om veel
soorten maaltijden te begeleiden.
Fles 0,75.........................................................................................................33 €
Trebbiano. Terraviva. Tenuta Terraviva.
100% biologisch Trebbiano. Alleen enige inheemse gisten. 6 maanden inox.
Organische wijn.
Fles 0,75.........................................................................................................27 €
Pecorino. Ekwo. Tenuta Terraviva.
100% biologisch Pecorino. Geen teogevoegde gisten, 6 maanden inox en 3
maanden in fles gerijpt. Intense gele kleur. Organische wijn.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Labelle. Lunaria.
85 % Malvasia. Biodynamische wijn.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Trebbiano. Valentini.
Trebbiano dʼAbruzzo. In de vrij grote wijngaard (ong 50 ha) wordt een selectie
van de druiven gemaakt. Wat blijft hangen wordt verder verkocht. De
wijnproductie is dus vrij klein. Strogele kleur en complexe neus van exotisch
fruit. Magische wijn die elke minuut in het glas verandert.
Fles 0,75.......................................................................................................105 €
ROSE' WIJN
Cerasuolo. Giusy. Tenuta Terraviva.

100% biologisch Montepulciano d'Abruzzo. Koperachtige kleur. 6 Maanden inox
en 3 hout vaten. Organische wijn.
Fles 0,75.........................................................................................................27 €
Cerasuolo. Valentini.
Montepulciano dʼAbruzzo. Sappige rosé. Een minder bekende wijn van Valentini
maar absoluut de moeite waard om te proeven.
Fles 0,75.........................................................................................................75 €
Cerasuolo. Albanesi.
Er is een mooie balans tussen de alcohol, goede zuren en lekkere mineralen die
aangenaam lang in de mond blijven hangen. Een lekkere frisse maar volle
elegante rosato met een eigenzinnig karakter.
Fles 0,75.........................................................................................................29 €
Ramoro. Pinot grigio. Lunaria
Biodynamische wijn.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
RODE WIJN
Montepulciano. Valentini.
Montepulciano dʼAbruzzo. Valentini maakt enkel rode wijn in de beste jaren.
Zijn vorige dateert uit 2002. Onwaarschijnlijk hoe hij van een eenvoudige druif
deze wijn kan maken. Dit behoort tot de (ongekende) top van Italië. Vergeet al
die supertuscans.
Fles 0,75.......................................................................................................128 €
Montepulciano DʼAbruzzo. Emidio Pepe.
100% Montepulciano. Con il vino PEPE, hai la “VITA” dentro. Hét voorbeeld voor
de Montepulciano- wijnmakers. Op traditionele wijze geproduceerd en met
blote voeten geperst. Een levendige wijn, compact en rijk met minerale toets.
Fles 0,75.........................................................................................................99 €
Montepulciano DʼAbruzzo. Villa Medoro.
Intens robijnrood. Het boeket geurt vooral naar zwart en rood bosfruit en naar
kruiden. Sappige afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................29 €

UMBRIA
Dit 'groene hart van Italië' ligt in het midden van
Italië, grenzend aan Toscana, Marche en Lazio. De
droge, witte Orvieto is Umbria's bekendste wijn.
Vroeger echter was de Orvieto een goudgele en zoete
wijn. Maar smaken veranderen en daarmee de
Orvieto. Dankzij lagere opbrengsten per hectare, een
zorgvuldige druivenselectie en een korte inweking op
schil, waardoor de geur- en smaakstoffen optimaal tot
hun recht komen, is de wijn de laatste jaren flink

WITTE WIJN
Orvieto Classico. Palazzone.
Complexe cru Orvieto Classico superiore.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
RODE WIJN
Falesco Vitiano.
Sangiovese, Merlot en Cabernet Sauvignon. Mooie op eik gerijpte wijn.
Eindeloos fruit en super drinkplezier. Value for money !
Fles 0,75.........................................................................................................32 €
Ciliegiolo. Bussoletti.
De ciliegiolo is een oude inheemse Italiaanse druivensoort die een van de
ouders van de beroemde Sangiovese druif is. De wijn heeft een intens rode
kleur, aroma's van kersen, aardbei en specerijn.
Fles 0,75.........................................................................................................36 €
Sagrantino di Montefalco. Martinelli.
De Sagrantino di Montefalco Martinelli heeft een diepe, donkere kleur en
intense aroma's van woudvruchten, leder en een vanilletoets. Volle smaak met
veel fruittannines. Mooi evenwichtig. Lange afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
Rosso Melograno. Roccafiore.
Zeer toegankelijke, sappige wijnen uit Umbria, kort bij Todi.
Fles 0,75.........................................................................................................31 €

TOSCANA
Deze regio is ongetwijfeld de bekendste wijnregio van
Italië. Onder de geclassificeerde wijnen van heel Italië
staat

de

Chianti

productievolume,

nog

samen

steeds
met

de

aan

kop

Sangiovese

qua
di

Romagna en de Soave uit Veneto. In de jaren '70 de
zogeheten 'moderne renaissance' op wijngebied vond
plaats. Een drastische verlaging van de productie en
het gebruik van moderne technieken in de wijngaard
en de kelders leidde uiteindelijk tot zes DOCGclassificaties en 33 DOC's die samen 45% van de
totale

wijngaardoppervlakte

(63.500

hectare)

bepalen.

WITTE WIJN
Vernaccia. Cappella Sant'Andrea.
Vernaccia met aroma van rijp fruit en gedroogde bloemen.
Fles 0,75.........................................................................................................31 €
Micante Vermentino. Maremma Alta.
Een mooie droge witte wijn uit Toscane. De wijn is voor 100% gemaakt van het
Italiaanse druivenras vermentino.
Fles 0,75.........................................................................................................26 €
Vernaccia di San Gimignano. Teruzzi.
De Vernaccia di San Gimignano heeft een lichtgele kleur. In de neus herkennen
we vooral witte bloemen, exotisch fruit en wat mineraliteit. De aanzet is fris.
Opvallend vettig voor dit soort wijn. Zachte afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................29 €
Colombaia Bianco. Colombaia.
Trebbiano en Malvasia. Dante en Helena bewerken hun wijngaard als een grote
tuin volgens de biodynamische methode en op het ritme van de natuur. De
minerale elementen van de bodem, en de essentie en frisheid van de druiven
komen mooi tot uiting.
Fles 0,75.........................................................................................................35 €
Vernaccia di San Gimignano. Il Colombaio di Santa Chiara. Campo della

Pieve
DOCG. Vernaccia di San Gimignano. Bio. Behandeling van de grond zonder
pesticides, constante controle van de wijngaard zolang de druiven rijpen.
Hierna volgt natuurlijk een strenge manuele selectie tijdens de oogst. Mediumvol, kruidig, droog.
Fles 0,75.........................................................................................................46 €

RODE WIJN
Poggialupi. Rodano.
Natuurlijke wijn. Sangiovese.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Brunello di Montalcino. Argiano.
In deze granaatrode Brunello domineren opstuivende, sensuele aroma's van
rijp fruit, vlees en soja de neus.
Fles 0,75.........................................................................................................69 €
Brunello di Montalcino. Colleoni.
Deze rode wijn met DOCG kwalificatie mag alleen op het grondgebied van de
gemeente Montalcino in het zuiden van de provincie Siena gemaakt worden.
Fles 0,75.........................................................................................................95 €
Rosso di Moltalcino. La magia.
VinificatieNatuurlijke wijn. Sangiovese
fles 0,75.........................................................................................................38 €
Brunello di Montalcino. Biondi Santi.
De smaak van “de koning van de Sangiovese”
Fles 0,75.......................................................................................................130 €
Le Macchiole. Scrio.
Natuurlijke wijn. Krachtige Syrah uit Toscane. Medium-vol, krachtig, droog,
kruidig
fles 0,75.......................................................................................................120 €
Massa Vecchia La Querciola.
Sangiovese en Alicante. Spontane gisting zonder enige toevoeging. Slechts
2000 flessen van gemaakt. Ongelofelijk elegante en complexe natuurlijke wijn.
Niet te missen.
Fles 0,75.........................................................................................................85 €
Morello. Sellari Francescini.
Sangiovese. Krachtige sangiovese uit Maremma. Kleigronden geven hier volle
rode wijnen maar nog steeds met een frisse aciditeit. Gelagerd op grote oude
eiken foeders. De ontdekking waard.
Fles 0,75......................................................................................................... 37€
Rosso di Montepulciano. Sanguineto.
Prugnolo Gentile. Twee dames bewerken een wijngaard van ongeveer twee
hectare. Geen enkele toevoeging van gisten of enzymen. Sangiovese puur
natuur. Super elegant.
Fles 0,75.........................................................................................................32 €
Vino Nobile di Montepulciano. Sanguineto.
Prugnolo Gentile. Sangiovese wordt twee jaar op grote houten foeders

gelagerd.
Fles 0,75.........................................................................................................45 €
Rosso di Montalcino. Tiezzi.
Verfijnde Rosso di Montalcino.
Fles 0,75.........................................................................................................85 €
Rosso. Ciacci Piccolomini d'Aragona.
50% Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon. De fermentatie gebeurde in inox
tanks gedurende ongeveer 20 dagen. De Rosso van Ciacci heeft een
mediumrobijnrode kleur. Aparte neus van turks fruit, kaneel, speculaas en
rozen.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Montevertine. Radda in Chianti.
Sangiovese, Cannaiolo en Colorino. Een type-voorbeeld van hoe een echte
Sangiovese uit het Chianti- gebied er moet uitzien. De Montevertine is letterlijk
een groene heuvel, met wijngaarden op 400m hoogte. Deze geeft fraicheur aan
de wijn. Ze verkiezen buiten de Chianti-appellatie te blijven maar maken
eigenlijk nog steeds de echte traditionele Chianti.
Fles 0,75.........................................................................................................79 €
Chianti. Le Trame. Giovanna Morganti.
Sangiovese, Ciliegolo, Colorino en Foglia. Morganti is pionier in biodynamische
wijnen en erg
gerespecteerd om haar kennis & kunde. Ze teelt 1 wijn en laat die 1 jaar
rusten. Een indrukwekkende Chianti Classico, complex en harmonisch. Perfect
uitgebalanceerd met weinig tannines.
Fles 0,75.........................................................................................................69 €
Chianti d.o.c.g.. Pomaio.
De Chianti Pomaio heeft een kriekenrode kleur en een fruitig boeket van klein
rood fruit en viooltjes. Medium structuur met soepele tannines en een fruitige
afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................31 €
Le Pergole Torte di Montevertine. Radda in Chianti.
Le Pergole Torte is gemaakt van 100% Sangiovese afkomstig uit de
oorspronkelijk in 1968 geplantte wijngaard. De naam refereert aan de thans
oude en verwrongen wijnstokken die gemiddeld slechts garant staan voor een
opbrengst van 40 hl/ha, ver beneden de maximum voor Chianti Classico
toegestane opbrengst van 52.5 hl/ha. De druiven zijn individueel geselecteerd
in de wijngaard voordat ze handmatig worden geplukt, geperst en voor 25-30
dagen worden gefermenteerd in cementen vaten. De wijn rijpt 6 maanden in
nieuwe Alliers barriques, 18 maanden in 1,600-liter Slavonisch eiken vaten en
ten slotte 6 maanden op Fles voordat hij op de markt verschijnt.
Fles 0,75.......................................................................................................180 €

Rosso. Colombaia.
Sangiovese en Colorino. Dante en Helena zijn supergepassioneerde wijnmakers
die ervoor gekozen hebben om de natuur volledig haar werk te laten doen.
Deze wijn is zeer sappig en vlot om te drinken.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
Rosso di Montalcino. Fanti.
100% Sangiovese. Deze wijn komt van de oudere stokken met de betere
ligging. Superelegante wijn die aan tafel nog meer tot zijn recht komt.
Kersenrode kleur en een aangenaam boeket van aardbeien en een kruidige
houttoets. Rijp en soepel.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Bearce. Rosso Toscana. Massa Vecchia.
Sangiovese, Merlot en Cabernet Sauvignon.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Massa Vecchia Rosato.
Merlot en Malvasia Nera. Wordt één jaar gelagerd op kastanjehouten vaten. Is
niet echt een rosé maar een complexe, eindeloze wijn waarin je een oneindig
aantal geuren en smaken terugvindt. Een kunstwerk.
Fles 0,75.........................................................................................................49 €
Chianti Colli Senesi. Leonardi.
De Etichetta gialla is een rijke wijn met zachte looistoffen, verfrissende zuren
en een lange afdronk. De zachtheid van de wijn maakt hem toegankelijk voor
iedereen.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €

EMILIA ROMAGNA
Deze zeer vruchtbare regio ligt als een langgerekte
driehoek tussen de Po, de Adriatische Zee en de
Apennijnen. Uit een totale oppervlakte van 58.000
hectare wijngaard wordt circa zeven miljoen hectoliter
wijn verkregen. Een wijnproductie die grotendeels in
handen is van de 'Cantine Sociali' en hun Consortia
aan wie de wijnbouwers hun druiven ter vinificatie
aanbieden. Naast de autochtonen druivenrassen

RODE WIJN
Sangiovese di Romagna. Fattoria Monticino.
100 % Sangiovese romagnolo. In de mond fris en fruitig met licht kruidige
toetsen. Een makkeliijk inzetbare drinkwijn voor alledag !
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Borgo Stignani. Babini.
Lange weking op de schillen van de druiven, lange rijping op hout en nog eens
een lange periode voordat de wijn de markt op gaat.
Fles 0,75.........................................................................................................32 €
Casè Rosso. Anguissola.
Robijnrode wijn met een geur van bosfruit. Zachte, fluweelachtige tannines.
Harmonieus mooie soepele wijn met een goede afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................36 €

LIGURIA
De

wijnbouw

gebeurt

hier

in

het

bergachtige

kustgebied veelal m.b.v. terrassenbouw op de steile
heuvels,

hetgeen

het

werk

er

natuurlijker

niet

gemakkelijker op maakt. De Alpi Marittime en de hoge
bergen van de Appenijnen beschermen het gebied
tegen de koude noordenwind. Het zeewater houdt de
warmte vast, waarbij een bijzonder microklimaat
ontstaat. De wijnen zijn vaak niet altijd veel verder
dan de regione-grenzen bekend. Nergens anders in
Italië

konden

dan

ook

zoveel

autochtone

druivenrassen overleven als in Liguria.

WITTE WIJN
U Baccan. Bruna.
100% Pigato. Natuurlijke maceratie op de schil gedurende 36 uren en een
fermentatie bij 20°C. Natuurlijke stabilisering bij keldertemperatuur. U Baccan
heeft een intens gele kleur met gouden tint. De neus is puur en heel elegant
met aromas van salie en rijpe vruchten (abrikoos, perzik). De smaak is heel fijn,
vol, met een heel mooie mineraliteit.
Fles 0,75.........................................................................................................69 €
RODE WIJN
Pulin. Bruna.
60% Granaccia, 30% Syrah, 10% Barbera. Maceratie op de schil bij 27°C
gedurende 9 dagen met 3 remontages per dag. De Pulin heeft een intens
kersenrode kleur. De neus is elegant en geurt naar rood en zwart fruit en
zachte kruiden. De mond is soepel, vol en elegant. De mond bevestigt hetgeen
we in de neus ruiken.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
Bansigu. Bruna.
Barbera, Granaccia en Cinsault. De wijngaarden liggen voor het grote deel in
Ortovero, zuidelijk georiënteerd op kalkrijke en rotsachtige ondergrond. Enkele
wijngaarden liggen in Ranzo, met klei als ondergrond. Bansigu heeft een
kersenrode kleur en een smaak van cassis en pruimen. Soepel en fris.
Fles 0,75........................................................................................................ 36 €

LOMBARDIA
Lombardije strekt zich uit van de uitlopers van de
Alpen in het noorden tot de Po in het zuiden. Tevens
grenst het aan het Zwitserse Ticino. Deze regio is op
toeristisch gebied vooral gekend omwille van zijn
meren: het Lago di Garda, Lago Maggiore en het Lago
di Como. Door zijn talrijke en specifieke terroirsituaties
is Lombardia bijzonder rijk aan druivensoorten en
wijnnamen.

WITTE WIJN
Curtefranca Bianco. Ca del bosco.
Een uiterst smakelijke blend van Chardonnay met een beetje Pinot Bianco. Bij
Ca’del Bosco wordt veel aan de natuur overgelaten, maar eenmaal in de kelder
doen ze er alles om deze Bianco zo fris en puur mogelijk te maken. Daarom
geen houtrijping, het fruitige van de Chardonnay combineert zo mooi met de
elegantie van de Pinot Bianco.
Fles 0,75.........................................................................................................49 €
RODE WIJN
Rosso Valtellina. Sandro Fay.
90% nebbiolo, merlot, local varieties. De Rosso di Valtellina heeft briljant
robijnrode kleur en een neus van frisse aroma's van rood fruit en violetjes. De
smaak is soepel en boordevol fruit. De afdronk is zuiver en fris. Alcoholische
fermentatie in inoxen vaten bij gecontrolleerde temperatuur. Malolactische
fermentatie en rijping in inox.
Fles 0,75.........................................................................................................33 €
Lambru. Togni.
Merlot en barbera. De structuur van de wijn is goed in balans met fijne
looistoffen, frisse zuren en een onverwacht lange afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................29 €
1703. Togni.
Deze Nebbiolo van de Valtellina is anders, minder geconcentreerd, maar wel
heel verleidelijk en makkelijk drinkbaar.
Fles 0,75.........................................................................................................34 €
Curtefranca Rosso. Ca del bosco.
Deze klassieker is een blend van internationale druiven Cabernet Sauvignon,
Merlot en Cabernet Franc en Italiaanse druiven Nebbiolo en Barbera. De
verschillende druiven worden apart vergist en pas aan het eind zorgvuldig
gemixt. De wijn rijpt nog twee jaar deels in houten vaten en deels in stalen
vaten en nog een jaartje rust op fles.
Fles 0,75.........................................................................................................49 €

PIEMONTE
Ten zuiden van Valle d'Aosta ligt Piemonte, wat
letterlijk 'aan de voet van de berg' betekent.
Al in de oudheid werd er in Piemonte wijn verbouwd,
binnengebracht door de Grieken via de havens van
Ligurië.

Sindsdien

is

Piemonte

als

wijnregio

uitgegroeid tot één van de belangrijkste van Italië. Op
een

oppervlakte

uiteenlopende

van

58.000

druivenrassen

hectare

zijn

aangeplant,

het

overgrote deel van inheemse oorsprong.
Het belangrijkste en internationaal bekendste druivenras is ongetwijfeld de Nebbiolo, basis
voor de Barolo, de Barbaresco, de Gattinara en de Ghemme, alle vier met een DOCGclassificatie beloond. Voorts is daar de in populariteit stijgende Barbera, en de om zijn
zachte en ronde karakter geprezen Dolcetto.

WITTE WIJN
Arneis. Brovia.
subtiel parfum, lage tot medium aciditeit, citrus, amandelbitterheid
Fles 0,75.........................................................................................................36 €
Semplicemente vino bianco. Bellotti.
100% Cortese. De naam zegt het zelf: dit is simpelweg een wijn, gemaakt om
te drinken. Niet complex, gewoonweg fris en lekker. Zoals alle wijnen bij
Cascina degli Ulivi werden er geen sulfieten toegevoegd.
Fles 0,75.........................................................................................................29 €
Gavi. Bellotti.
100% Cortese van Bellotti, deze is afkomstig uit een specifieke wijngaard die
zorgt voor meer gestructureerde wijnen. Kan al een stevig gerecht aan. Heeft
een strogele kleur. In de neus domineert vooral de geur van witte pitvruchten
zoals perzik. Droge smaak met fruitig karakter. Goede aciditeit en vettigheid.
Aangenaam en zuivere afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................37 €
Chardonnay. Trinchero.
100% Chardonnay. Zeer atypische Chardonnay: omwille van de lange
fermentatie op de schil heeft deze wijn immers een ambere kleur en ook een
beetje tannines. Rijping op grote foeders.
Fles 0,75.........................................................................................................47 €
RODE WIJN
Barolo. Tre Tine. Rinaldi.
De traditionalisten in Barolo verfoeien het gebruik van kleine vaten van nieuw
eikenhout, ze zweren bij grote foeders die geen houtaroma afgeven maar

waarin de wijn wel geniet van de zuurstofuitwisseling via de houtporiën. Op die
traditionele manier maakt Giuseppe Rinaldi wonderlijk verfijnde, en tegelijk
toch krachtige terroirbarolo's. De koppeling van kracht aan finesse: altijd het
kenmerk van een grote wijn.
Fles 0,75.......................................................................................................126 €
Grignolino. Trinchero.
100% Grignolino. De Grignolino druif is een blauwe druivensoort die
voornamelijk wordt gebruikt in Piemonte. De naam van de druif betekent "vele
pitten" en heeft betrekking op het feit dat de Grignolino veel pitten bevat. Deze
pitten zorgen ervoor dat de wijnen veel tannine hebben. Daarnaast hebben de
wijnen van dit ras een zeer fruitig aroma met hinten van citrus en een hoge
zuurgraad.
Fles 0,75.........................................................................................................35 €
Barolo. Ceste.
De tanninestructuur is mooi aanwezig, gestructureerd en rijp. De wijn heeft
fraaie zuren en een breed palet aan aroma's.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
Semplicemente vino rosso. Bellotti.
Dolcetto en Barbera. Net zoals zijn witte variant is dit een echte tafelwijn, jong
fruit, frisse zuren, ideaal bij charcuterie en andere antipasti. Ook hier werden
geen sulfieten toegevoegd. Een neus met aroma's van blauw fruit en snoepjes.
Mooie afdronk, retronasaal en een mooi zuurtje achteraf
Fles 0,75.........................................................................................................29 €
Ruchè di Castagnole Monferrato. Cascina Tavjn.
Vol in de mond met stevige looistoffen, mooie zuren die zorgen voor een goed
evenwicht met het relatief hoge alcoholpercentage.
Fles 0,75.........................................................................................................32 €
Barolo. Giovanni Canonica.
Fruitige wijn met rijke noten van rode bessen, en specerijen zoals kaneel,
zwarte peper
Fles 0,75.........................................................................................................68 €
Barolo. Cappellano.
100% Nebbiolo. De absolute topwijn uit Piemonte : de Barolo! De edele druif
Nebbiolo zorgt voor de prachtige aroma’s, de stevige tannines en de finesse.
Zeer traditioneel van stijl (grote houten foeders), 2003 was een warm jaar dus
deze Barolo is perfect op dronk.
Fles 0,75.......................................................................................................145 €
Barbera Bandita. Verrau.
Weelderige fruitaroma's van bramen, zwarte bessen en donkere kersen, pittige
tannines en hoge zuren komen samen in de mond.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €

Barbera d’Asti. Trinchero.
100% Barbera. De meester van traditonele Barbera’s, Ezio werkt nog steeds
zoals de 3 generaties voor hem dat deden, fermentatie in betonnen putten,
lange schilmaceraties.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Barbaresco. Ceretto.
De Barbaresco Asij heeft een lichte robijnrode kleur. In de neus herkennen we
vooral pruimen, koffie en ceder. De structuur is mondvullend met rijp fruit en
zachte tannines. Zachte afdronk. De fermentatie gebeurt bij een temperatuur
van 30°C. Na een korte macertatie op de schil van 7 dagen start de
malolactische fermentatie bij een temperatuur van 18°C. De rijping vindt plaats
in traditionele grote houten tonnen en een klein gedeelte in tonnen van 300l.
Deze rijping duurt 24 maanden.
Fles 0,75.........................................................................................................78 €
Sito Moresco. Gaja.
De Sito Moresco heeft granaatrode kleur. In de fijne pure neus ontdekken we
voornamelelijk kleine rode bessen. De smaak is fuitig elegant en eindigt fris
met elegante tanines. De wijn is jong al erg toegankelijk. De wijngaarden zijn
allen eigendom van de familie Gaja en zijn gelegen in de gemeentes
Barbaresco, Treiso(Barbaresco) en Serralunga d'Alba(Barolo). De totale
oppervlakte bedraagt 14ha. met voornamelijk Oostelijke en Westelijke
exposities. De ondergrond is in de meeste gevallen kalkhoudend. De eerste
jaargang is 1991.
Fles 0,75.........................................................................................................88 €
Barolo Dargomis. Gaja.
De Barolo Dagromis heeft een intense robijnrode kleur. De neus is complex en
geurt naar rozen en zachte kruiden. Daarnaast zal je ook het parfum van
cacao, sigarenkistjes en wild rood fruit gewaar worden. De smaak is
aangenaam fris en wordt ondersteund door edele tanines. In de retro komen
heerlijke tonen van drop, verse vijgen en leder terug. De textuur van deze wijn
is bijna vet te noemen, de afdronk is lang en mooi gevarieerd.
Fles 0,75.......................................................................................................115 €
Barolo. Parusso.
Deze Barolo heeft een robijnrode kleur en rijpe aroma's van bessen, vanille en
pruimen. De structuur is rond met zachte tannines. In de afdronk proeven we
vooral bessen en getoast hout. Jong al zeer lekker. Klassieke
temperatuurgecontrolleerde vinificatie met lange maceratie, rijping van 24
maanden in Franse barriques, nadien nog minstens 12 maanden flesrijping
vooraleer gecommercialiseerd te worden
Fles 0,75.......................................................................................................120 €
Nebbiolo Langhe. Parusso.
De Nebbiolo Langhe heeft een intens robijnrode kleur. Fris en fruitig in de neus
met vooral pruimen en kersen. Medium structuur waar de fruitigheid primeert.
Zuivere afdronk. Fermentatie in rotofermentators onder gecontrolleerde

temperatuur. Rijping in barriques gedurende 12-15 maanden. Hierna rust de
wijn nog enkele maanden op de fles.
Fles 0,75.........................................................................................................42 €
Barbera del Monferrato Superiore. Villa Sparina.
Maceratie en vinificatie gebeuren in inox en duren 2 weken. 20% van de wijn
rijpt gedurende 12 maanden in inox, het overige gedeelte rijpt in Franse
barriques. Er volgt nog een flesrijping van 12 maanden. De Barbera heeft diepe
robijnrode kleur en een boekt van klein rood fruit zoals kersen en rode bessen.
Fruitig en rijk karakter met soepele tannines en een fruitige afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Dolcetto. Altare Elio.
De Dolcetto d' Alba heeft een purperen rode kleur. De neus is intens met vooral
zwarte kers, braambes en framboos. In de mond is hij rijk en pittig.
Fles 0,75.........................................................................................................36 €
Vino Rosso . Verrua.
Krachtig, recht door zee, frisse zuren en prettig aanwezige looistoffen. Deze
versie heeft de bloemige geuren en smaken van de Ruché, naast de lekkere
aroma's van rood fruit van de Barbera.
Fles 0,75.........................................................................................................26 €

VALLE D'AOSTA
Als wijnbouw gebied stelt de Valle d'Aosta amper iets
voor. Met zijn 635 hectare is het dan ook het kleinste
van Italië. De wijngaarden die we er vinden liggen
verspreidt langs de Dora Baltea rivier (zijrivier van de
Po). De wijngaarden bevinden zich op een grote
hoogte en bijna allemaal op terassen met pergola's,
die vaak van rotssteen zijn gemaakt. Het belangrijkste
regionale druivenras is de Picotendro, een lokale
variant van de Nebbiolo.

RODE WIJN
Torrette Supérieur. Grosjean.
75% Petit Rouge, 10% Fumin, 10% Cornalin 5% Prëmetta. Fruitig, kruidig.
Maceratie op de schil gedurende 6-7 dagen. De fermentatie gebeurt in houten
vaten gedurende 12 dagen met 3 remontages per dag bij een temperatuur van
30°-32°C. De wijn rijpt gedurende 11 maanden in Franse barriques en houten
vaten.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €

VENETO
Het afwisselende landschap van Veneto strekt zich uit
van de Alpen tot aan de Adriatische Zee en omvat
bergen,

heuvels,

meren,

rivierdalen,

vlaktes

en

kustgebied. Met een jaarlijkse productie van zo'n
negen

miljoen

hectoliter

afkomstig

van

75.000

hectare wijngaard staat deze regio op nummer één
voor

kwantiteit,

op

de

voet

gevolgd

door

respectievelijk Puglia en Sicilia . De bekendste wijnen
zijn ongetwijfeld de Soave, de Valpolicella en de
Bardolino.
Alledrie afkomstig uit het meest westelijke deel van de regio, rond de stad Verona en het
Gardameer. Ook bekend uit Veneto is de Proscecco, afkomstig uit het noordoostelijke deel
van de regio en gemaakt van de gelijknamige druivensoort. Hoewel er ook zoete varianten
bestaan zijn de meeste Prosecco's droog en vrijwel altijd in meer of mindere mate
mousserend.

WITTE WIJN
Livio Felluga. Bianco delle Venezie.
Zachte all-roundwijn van één van de oudste topproducenten in Friuli.
Chardonnay en Ribolla gialla
Fles 0,75.........................................................................................................36 €
Bianco Masieri. Angiolino Maule.
Al een tiental jaar omgeschakeld naar biologisch/biodynamische landbouw.
Bezit in de streek van Gambellara de mooiste en bestgelegen terroirs. Fris met
egale aciditeit. Ongekende diepte voor dit prijsniveau.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Sassaia. Angiolino Maule.
100% Garganega een frisse wijn met een mooie aciditeit
Fles 0,75.........................................................................................................31 €
RODE WIJN
Rosso Masieri. Angiolino Maule.
Angiolino is de pionier van de biodynamie in Italië. Zeer natuurlijke wijn voor bij
een natuurlijke keuken.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Livio Felluga. Rosso delle Venezie.
Mooie fruitige wijn uit Friuli . Cabernet sauvignon en Merlot.
Fles 0,75.........................................................................................................37 €

Valpolicella. Quintarelli.
Corvina, Rondinella, Molinara en Cabernet. Legendarische wijn van een al even
legendarische wijnbouwer. Elegant maar met een afdronk die je maar weinig
tegenkomt. Vijf jaar lagering op Slavoonse foeders. Kijk niet naar de prijs maar
naar de beleving.
Fles 0,75.......................................................................................................103 €
Valpolicella Classico. Allegrini.
Soepele wijn met frisse afdronk. Ontristing en zachte kneuzing, klassieke
vinificatie, maceratie gedurende 8 dagen, passage in cementen cuves
vooraleer te bottelen.
Fles 0,75.........................................................................................................33 €
Palazzo della Torre. Allegrini.
70% corvina, 25% rondinella, 5% sangiovese . De Palazzo della Torre heeft een
diepe robijnrode kleur. In de neus herkennen we vooral veel bosfruit en
bloemen met een vleugje mineraliteit. Medium structuur met impressies van
gedroogd fruit en kruiden. Vrij krachtig. Lange minerale afdronk. Eerste
fermentatie aan een temperatuur variërend tussen 24°-32°C, tweede
fermentatie (18 dagen) door toevoeging van gedroogde druiven, temperatuur
tussen 14°-21°C, Malolacticsche fermentatie heeft eind maart plaats waarna de
wijn overgeheveld wordt in tonnen waar de wijn 15 maanden in verblijft.
Fles 0,75.........................................................................................................42 €
La Grola. Allegrini.
De La Grola heeft een diepe robijnrode kleur. Hij ruikt aangenaam naar
bloemen en rijpe bessen ondersteund door een lichte houttoets. Vrij krachtig
met intense fruitsmaak en een hint chocolade. Ontristing en zachte kneuzing
van de druiven, fermentatie aan een temperatuur variërend tussen 22°-30°C,
10 dagen maceratie, Malolacticsche fermentatie heeft eind december plaats
waarna de wijn overgeheveld wordt in tonnen waar de wijn 17 maanden in
verblijft.
Fles 0,75.........................................................................................................45 €
Amarone. Allegrini.
De Amarone della Valpolicella Classico is een moderne wijn. Hij heeft een diepe
kleur en aroma's van pruimen en zwarte bessen met een hint van likeur en
eucalyptus. Hij is vol van smaak en heeft compacte tannines. De afdronk is
zeer lang. De druiven worden meteen na de oogst 100 dagen te drogen gelegd
in temperatuur gecontrolleerde ruimtes, nadien volgt de vinificatie met een
fermentatie aan een temperatuur tussen de 12°-24°C gevolgd door een lange
maceratie van 25 dagen en een houtrijping van ongeveer 19 maanden, 14
maanden flesrijping vooraleer commercialisatie.
Fles 0,75.......................................................................................................120 €
Bardolino. Corte Giara.
De Bardolino heeft een robijnrode kleur en intense kersenaroma's. Zeer soepel
en zacht van smaak. Fruitige afdronk. Klassieke vinificatie zonder houtrijping.
Fles 0,75.........................................................................................................26 €

Ripasso Valpolicella. Corte Giara.
De Valpolicella Ripasso heeft een diepe kersenrode kleur. Het boeket is elegant
en geurt naar bosfruitconfituur, vanille, tabak en walnoten. De aanzet is vol,
met veel fruittannines, de structuur is medium en de afdronk soepel. Eerste
oogst handmatige oogst half september voor de druiven die gedroogd worden
en tweede handmatige oogst half oktober voor de druiven die onmiddellijk
gevinifieerd worden. Eerste fermentatie aan een temperatuur variërend tussen
24°-32°C, tweede fermentatie (18 dagen) door toevoeging van gedroogde
druiven, temperatuur tussen 14°-21°C, Malolacticsche fermentatie heeft eind
maart plaats waarna de wijn overgeheveld wordt in tonnen waar de wijn 12
maanden in verblijft.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Amarone. Corte Giara.
De Amarone heeft een diep purperrode kleur en een rijk boeket van rijpe
kersen, kruiden, teer en tabak. De smaak is intens en heeft een mooie
complexiteit. Lange en krachtige afdronk. De geoogste druiven worden
gedurende ongeveer 100 dagen gedroogd in speciale geventileerde en
geklimatiseerde ruimte, nadien volgt 15 dagen fermentatie en de volledige
malolactische gisting. De wijn rijpt dan 18 maanden in zowel barriques als
grotere tonnen en 12 maanden op fles.18 maanden in zowel barriques als
grotere tonnen.
Fles 0,75.........................................................................................................78 €

Amarone. Musella.
De wijn is prachtig in balans, rijk aan smaak en fluweelzacht. De complexiteit
en verscheidenheid aan smaken geeft al aan dat dit een grootse wijn is.
Fles 0,75.........................................................................................................69 €

FRIULI VENEZIA GIULIA
In het meest noordoostelijke puntje van Italië ligt het
bergachtige gewest Friuli-Venezia Giulia, grenzend
aan Oostenrijk en voormalig Joegoslavië. In totaal is
19.000 hectare met blauwe en witte druiven beplant.
Hoewel de bodem en het klimaat zeer geschikt zijn
voor de productie van witte wijnen van zowel
internationale (Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon)
als inheemse druivenrassen (Ribolla Gialla, Malvasia
Istriana,Tocai Friulano en Picolit), worden er in de regio
ook enkele goede rode wijnen gemaakt van de
Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc, de Merlot, de
Refosco en de Schioppettino.

WITTE WIJN
Ribolla. Dario Princic .
Druiven macereren ongeveer een week op de schil alvorens te persen. Super
complexe neus. Proef deze befaamde “orange wine”.
Fles 0,75.........................................................................................................60 €
Bianco Trebez. Dario Princic.
Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Chardonnay. Maceratie op schil van ongeveer
zes weken. Elk druivenras wordt apart gevinifieerd. Geen vermoeiende alcohol
of storende zuren. Drink hem vooral niet te koud.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €
Anfora. Josko Gravner.
Pinot Grigio, Sauvignon en Chardonnay. Josko is de meest eigenzinnige
wijnbouwer uit de regio en dit proef je in zijn wijnen. Druiven gaan na ontristing
zes maand op amforen. Vraag om te karaferen en drink deze wijn vooral niet te
koud.
Fles 0,75.........................................................................................................92 €
Bianco. Dario Princic.
Geen interventie in de wijngaarden en in de kelder wordt er zo zuiver mogelijk
gewerkt. Prachtige witte wijn.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Jakot. Dario Princic.
Ja een andere oranje wijn! Een beetje truffel, kruiden en sinaasappelschil in de
neus, de mond heeft een aangename greep uit het merkbaar, maar zachte
tannines. Aroma's van abrikoos en sinaas komen op het einde in evenwicht
gehouden door verfrissende zuren.
Fles 0,75.........................................................................................................59 €

Vitovska Classica. Vodopivec .
Vitovska. Prachtige wijngaard met uitzicht op Trieste. Autochtoon druivenras,
wordt nog enkel daar geplant. Drie maand inweking op schil en daarna voor
twee jaar op houten foeders. Gemaakt zoals rode wijn maar van witte druiven.
Een must.
Fles 0,75.........................................................................................................71 €
Vitovska Anfora. Vodopivec.
Vitovska. Druiven gaan na de oogst in een amfoor die in de grond. Worden er
pas in april weer uitgehaald. De meest natuurlijke manier om wijn te maken.
Het meest zuivere en authentiek product uit Italië. Ongekende complexiteit.
Fles 0,75.........................................................................................................82 €
Quinto Quarto Bianco. Terpin.
Quinto Quarto Bianco heeft een lichtgele kleur. Mooie structuur, een goede
vettigheid en dito lengte.
Fles 0,75.........................................................................................................36 €
Bianco di Jacopo. Ronco del Gnemiz.
De Bianco heeft een strogele kleur en een rijp boeket van appelen en citrus. Hij
is fruitig en vol van smaak. Tikkeltje kruidigheid. Frisse en lichte wijn, met
aangename delicate toetsen van witte perzik en lentebloesem. Evenwichtige
en delicate structuur.
Fles 0,75.........................................................................................................31 €
Ribolla Gialla. Betulle.
Eén van de oudste druivensoorten van Friuli. Hoewel één van de minst
aromatische valt hij op door zijn frisheid en elegantie. Wordt laat geoogst en de
druif zal dan een goudgele kleur hebben. 10% van de druiven rijpt ongeveer 6
maanden in grote houten tonnen. Ideaal met crèmesauzen, visgerechten,
groenten, kruidenomelettes of als aperitief.
Fles 0,75.........................................................................................................32 €
RODE WIJN
Rosso. Dario Princic.
Wijnen van Princic lijken een beetje op de man zelf – robuust en aards, met
veel punch en vol integriteit.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Refosco dal peduncolo rosso. Betulle.
De Refosco heeft een robijnrode kleur. De neus geurt naar kersen en pruimen.
De smaak is soepel en fruitig waarin dezelfde vruchten als in de neus terug
komen. Aangename fruitige en frisse afdronk. Maceratie gedurende 20-25
dagen. De most wordt vervolgens afgekoeld tot 0°C. Verdere vinificatie in
inoxen vaten.
Fles 0,75.........................................................................................................32 €
Pinot Nero. Braidot.
De smaak is soepel en fruitig waarin dezelfde vruchten als in de neus terug

komen. Aangename fruitige en frisse afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................28 €
Refosco. Braidot.
100% Refosco. De Refosco heeft een robijnrode kleur. De neus geurt naar
kersen en pruimen.
Fles 0,75.........................................................................................................30 €
Quinto Quarto Rosso. Franco Terpin.
Merlot en Cabernet Sauvignon. Twaalf maand op vat maar nog verassend veel
jong fruit. Mooie kruidigheid van de cabernet. Deze is ook weer zeer natuurlijk
gemaakt met spontane gisting en geen onnodige toevoegingen. Eén fles is te
weinig!
Fles 0,75.........................................................................................................36 €

TRENTINO ALTO ADIGE
De regio Trentino-Alto Adige ligt in het noordoosten
van Italië, net onder Oostenrijk en is verdeeld in twee
autonome provincies. Het bergachtige karakter van de
streek biedt geen makkelijke basis voor de wijnbouw.
De wijnstokken staan doorgaans op steile terrassen
aangeplant. Toch komen er een aantal opmerkelijke
wijnen vandaan. Met name enkele mousserende en
witte wijnen zijn van zeer goede kwaliteit. Ook worden
er enkele rode wijnen van grote klasse gemaakt
(Lagrein en Teroldego Rotaliano).

WITTE WIJN
Vogelmaier Moscato Giallo. Alois Lageder.
100% Moscato Giallo. Rijping sur lies gedurende 4 maanden. De Moscato Giallo
heeft een strogele kleur met groene schittering. De aroma's zijn zuiver en fris.
We herkennen vooral bloemen en tropisch fruit. Vineuse wijn met een droge en
frisse smaak. Vrij intens met een lange afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................39 €
Pinot Grigio. Lageder.
De Pinot Grigio heeft een stogele kleur met groene schijn en een intens boeket
van bloemen en kruiden. Fruitige smaak, goede structuur en frisse afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................26 €
RODE WIJN
Teroldego Rotaliano. Foradori.
100% Teroldego. Fermentatie en maceratie in inox cuves, de rijping gebeurt in
franse barriques van 2de of 3de passage. De Teroldego Rotaliano heeft een
intens kersenrode kleur. Zeer aardse neus met toetsen van grafiet, teer en
zwarte kersen. De structuur is soepel en vlezig. Erg sappig en levendig met
toetsen van drop en kersen. Frisse en rijke afdronk.
Fles 0,75.........................................................................................................47 €

