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La CdP 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
zonder het gebruik van onkruidverdelgers, en scheikundige
meststoffen. 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.

Mousserende Wijnen

Prosecco Classico
Fris, subtiel, droog, fruitig, parelend
Fles 0,75 ................................................................... 28 €
Frizzante Naturale. Il Farneto
Zeer natuurlijk vergist op grote eiken cuves en daarna samen
met de gist opfles. Er wordt niet gedegogeerd maar de lies
blijven in de fles. Dit kan in hetglas een beetje troebel zijn maar
zeker niet in de smaak
Fles 0,75.....................................................................26 €
Franciacorta brut
Het

Italiaanse

antwoord

op

Champagne. De Franciacorta

Brut heeft een strogele kleur en eenfijne pareling. Het boeket
bestaat vooral uit rijp fruit, biscuits en mineraliteit. Volle en
sappige smaak. Lange afdronk.
Fles 0,75.....................................................................58 €
Lambrusco. Il Farneto
Emilia Romagna. Een sprankelende rode wijn. Donkerpaarse
kleur. Droge intense uitgesprokensmaak, fruitige geur.
Fles 0,75.....................................................................28 €

SICILIA
Sicilia, de zonovergoten regio aan de voet van de metaforische
laars, is een eiland van tegenstellingen. Niet in de laatste plaats
op het gebied van de wijnbouw. Grote, hypermoderne
wijnbedrijven en kleine traditionele wijnboeren staan naast
elkaar. Al sinds mensenheugenis is Sicilia één van de grootste
wijngebieden van het land.
Rode wijn
Munjebel Rosso. Frank Cornelissen
Nerello Mascalese aangevuld met tal van andere druivenrassen.
Dit is wijn zoals honderd jaar geleden gemaakt. Geen enkele
toevoeging van gist of sulfiet. Vergisting in amforen die in de
grond zitten. Fantastische wijngaard op de Etna.
Fles 0,75.....................................................................79 €
Susucaru. Frank Cornelissen
3% alicante, 5% nerello cappuccio, 85% nerello mascalese, 4%
minnella, 3% uva francesca Medium-vol, subtiel, droog, lekker
fruitig, redelijk kruidig, heel mineraal, soepele tannines, duidelijk
aanwezige zuren
Fles 0,75.....................................................................49 €
La Moresca Rosso. Filippo Rizzo

La Moresca rosso, een assemblage van Nero dʼAvola (het
typische Siciliaanse rode druivenras) Frappato en Grenache, is
een rijke en complexe wijn. Ieder jaar komt deze wijn tot een
ander evenwicht, maar telkens is elk glas een puur genot.
Fles 0,75.....................................................................45 €
Mascalisi. La Moresca. Filippo Rizzo
Mascalisi heeft een robijnrode kleur. De complexe frisse neus
geurt naar bosvruchten, cassis en een beetje getoast hout. De
smaak is heel breed en verleidelijk met veel frisheid en delicaat
fruit. Prachtig evenwicht en mooie afdronk. Echte klasse!
Fles 0,75.....................................................................45 €
Nero Capitano. Filippo Rizzo
Recht voor de raap laat Filippo de natuur haar werk doen,
zonder druk, maar ook zonder zorgeloosheid. 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.....................................................................45 €
Zio Paolo. Lauria
Nerello Mascalese 100%. Inox. Wijn met een krachtig, fruitig
aroma van kersen, bramen en kruiden
Fles 0,75.....................................................................26 €

Note di Rosso. Viola
Bio. Nero d’Avola 70%, sirah 15%, Nerello mascalese 15%. Fijne
wijn met een lichte kleur maar volle smaak.
Fles 0,75.....................................................................38 €
Sinfonia di Rosso. Viola
Bio Nerello Mascalese 100%. Deze wijn heeft 7 maanden gerijpt
op gebruikte kastanjehouten vaten van 500 liter. Biedt een mond
vol klein rood fruit, mediterrane kruiden, zachte tannines, is
spannend, complex en lang.
Fles 0,75.....................................................................49 €
Frappato. Lauria
Frappato 100%. Inox. De soepele smaak is fris en rond van
structuur en heeft een soepele, aromatische afdronk.
Fles 0,75.....................................................................27 €
Witte wijn
Note di Grillo. Viola
100% Grillo. Fruitige droge witte wijn, met een fris aroma van
rijpe peren. De smaak is sappig, zuiver en elegant.
Fles 0,75.....................................................................32 €

Nonna Aurelia. Azienda Agricola Siciliano
Carrigante 100%. Wijn met de krachtige geur van karamel, eiken
en rijp geel fruit. De volle, droge smaak is krachtig, aanhoudend
en romig
Fles 0,75.....................................................................55 €
La Moresca Bianco. Filippo Rizzo
De witte Lamoresca is verrassend: een mooie, diepe amberkleur,
een diepe, droge en complexe smaak van witte druif
(Vermentino). Hoewel Filippo zich de hersens pijnigt om
gerechten aan deze wijn te koppelen, kan de witte Lamoresca in
alle combinaties gedronken worden als aperitief, met vis, vlees,
kaas of dessert en dus ook alleen uit puur genot.
Fles 0,75.....................................................................45 €
Rosè Wijn
Cistus Rosato. Daino
Nero d’Avola 100%. Biodynamische
Fles 0,75.....................................................................33 €

SARDEGNA
Sardinië is niet een heel bekende wijnstreek, maar een echte
kenner zal weten dat er op dit inheemse eiland unieke wijnen

vol karakter worden geproduceerd. De droge grond op het eiland
maakt de druiventeelt niet altijd gemakkelijk. Echter weet de
Sardijnse bevolking prima om te gaan met dit mediterrane
klimaat en produceert het heerlijke verfrissende wijnen.

Rode wijn
Cannonau. Gabbas
100% Cannonau. Zachte smaak, sappig en fruitig. Aangenaam
glas. Mooie lange afdronk. Klassieke vinificatie met zachte
persing en fermentatie inox cuves.
Fles 0,75.....................................................................33 €

Barrosu Cannonau. Montisci.
Bio Cannonau 100% . Lichtrode kleur en fruitig, aromatisch van
geur met nuances van fris rood fruit en een lichte kruidigheid.
Fles 0,75.....................................................................79 €
Barrosu Riserva Franciska.
Bio Cannonau 100%. Helderrood van geur, aromatisch van geur
met kruiden, rijp rood fruit en een lichte toets van specerijen en
eikenhout.

Fles 0,75………………………………………………………..95 €
Cagnulari. Chessa.
100% Cagnulari. De Cagnulari heeft een purperrode kleur. Vrij
intens boeket van rijp rood fruit. In de mond vlezig maar elegant
en een mooie lengte.
Fles 0,75.....................................................................38 €

PUGLIA
Puglia, de langgerekte regio die de hak van de Italiaanse laars
vormt, is, samen met Veneto en Sicilië, Italië's grootste producent
van wijn. 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 legt men zich ook
in Puglia de laatste jaren echter steeds meer toe op de productie
van kwaliteitswijn en komt de kwantiteit niet langer op de eerste
plaats. Het gegeven van Puglia als 'de wijnkelder van Italië' is
dan ook achterhaald.
Rode Wijn

Primovero. Li Veli
Primitivo e Negroamaro. 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.....................................................................24 €

Salice Salentino. Passamante
De Passamante heeft een briljante robijnrode kleur. Het boeket
geurt naar rijp fruit, pruimencompote en kersenkonfituur. De
structuur is rond met zachte tannines en de afdronk is zacht.
Macertatie en fermentatie in inox bij gecontrolleerde
temperatuur. 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.....................................................................29 €
Cacce´Mmitte. Longo
Bombino bianco, montepulciano, nero 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.....................................................................36 €

Negramaro. A Mano
Natuurlijk. Negroamaro heeft veel geur en smaak, heerlijk
versmolten, rijp fruit. Een mooie kruidigheid, voldoende
spanning.
Fles 0,75.....................................................................25 €
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.....................................................................25 €
Witte Wijn
Bianco. A Mano
Natuurlijk. Fiano, Greco. Frisse witte wijnen op met aroma’s en
smaken van witte perzik en peer met een flinke dosis
mineraliteit en aciditeit.
Fles 0,75.....................................................................25 €

CAMPANIA

De langgerekte kuststreek met haar prachtige eilanden Capri en
Ischia, waarvan Napels de hoofdstad is, roept eerder associaties
op met de Italiaanse filmset uit de jaren zestig dan met wijn.
Toch is 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.
Rode wijn
Merus Superiore. Malies
Sangiovese, Cabernet Sauvignon. Frisse neus met tonen van
donker fruit. De smaak is rond en evenwichtig met kruidige
afdronk.
Fles 0,75.....................................................................24 €
Aglianico Riserva. Malies
Aglianico 100%. Fraaie, helderrode wijn met een uitgesproken
aroma van fris rood fruit zoals kersen en rode bessen.
Fles 0,75.....................................................................33 €
Witte wijn

Ischia Bianco. Casa d’Ambra
50% Biancolella, 50% Forastera. Klassieke vinificatie met een
koude decantering van de most en een temperatuurcontrole
tijdens de fermentatie. De smaak is droog en vol met een
tikkeltje ziltigheid die typisch is voor de wijnen van dit eiland.
Fles 0,75.....................................................................30 €
Falanghina. Malies
Heel aromatisch, weelderig en rijp, het fruit spat eruit in zowel
geur als smaak. Perzik en meloen, een vleugje anijs, kruidige
mineraliteit. Heerlijk.
Fles 0,75.....................................................................24 €
Coda di Volpe. Malies
Coda di volpe 100%. BioZuid-Italiaanse wijn met de geur van
appel en banaan en een frisse smaak.
Fles 0,75.....................................................................24 €

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 overwegend 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, waarvan de meeste gelegen zijn in de heuvels rond
Rome. De DOC-wijnen maken echter slechts 20% uit van het
48.000 hectare tellende wijnbouwareaal, het overgrote deel
wordt verkocht als tafelwijn of IGT.
Rode wijn
Cesanese
100% cesanese. De robijnrode Cesanese met purperen rand
springt dartel uit het glas met intense aroma's van pruimen,
kersen en rode vruchten. Deze speelse wijn is soepel en
boordevol fruit en heeft rijpe, haast onmerkbare tannines. Een
leuke plezierwijn tot in de lange afdronk toe!
Fles 0,75.....................................................................36 €
Witte Wijn
Frascati Superiore. Villa Simone.
30% malvasia de lazio, 30% malvasia di candia, 40% trebbiano
d’abruzzo. De expressieve neus van deze lichtgele Frascati

Superiore valt meteen op door de geur van witte bloemen,
perziken en aardse mineraliteit. De smaak is exotisch fruitig en
evenwichtig. De afdronk is gekenmerkt door een voor Frascati
typisch bittertje.
Fles 0,75.....................................................................26 €

BASILICATA
'Lucani' heten de inwoners van Basilicata gek genoeg. De huidige
naam (Basilicata) voert terug tot de 9e en 10e eeuw, toen het
gebied Lucania onder Byzantijnse overheersing viel en vindt haar
oorsprong in het woord 'basilikos', zoals de toenmalige
gouverneurs genoemd werden. De regio veranderde van naam,
maar de inwoners niet. 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.....................................................................36 €
Maschitano Rosso. Carmelitano
De Maschitano Rosso is een stevige karakterwijn, vol in de mond
met flink wat looistoffen. We ruiken aroma’s van bosvruchten,
zwarte frambozen, lavendel, viooltjes en hints van zoethout. Een
jonge, iets ruwe krachtpatser.
Fles 0,75.....................................................................36 €

CALABRIA
Calabria, waar de Oude Grieken over spraken als 'Enotria', land
van wijn, vormt de 'teen' van de Italiaanse laars. De regio wordt
bijna geheel door de zee omgeven: in het zuiden door de
Ionische en in het noorden door de Thyrreense zee. Het gebied
wordt gedomineerd door een bergachtig landschap met grote
klimatologische verschillen. Tegenover het droge en warme
kustgebied staan de koele hoogvlaktes van het Sila-gebergte en
de Aspromonte.Calabria is rijk aan inheemse druivensoorten,
waarbinnen de blauwe duidelijk in de meerderheid zijn. Er
wordt dan ook overwegend rode wijn geproduceerd in deze
regio. Slechts vijf procent van het totale wijngaardoppervlak,
24.000 hectare, heeft een DOC-classificatie. De regio telt 12
DOC's en 13 IGT-wijnen. Verreweg de meeste DOC-wijnen zijn

afkomstig van de provincies Catanzaro en Cosenza, in het
noordelijke deel van Calabria.
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.....................................................................24 €
Witte Wijn
Cirò Bianco. Librandi
100% greco bianco. Vol, medium-intens, droog, een echte
fruitbom
Fles 0,75.....................................................................24 €

Rosè Wijn
Asor
Droog, fruitig. Verfrissend.
Fles 0,75.....................................................................30 €

MARCHE
Deze relatief onbekende, maar de laatste jaren in populariteit
stijgende regio is rijk aan natuurschoon, prachtige stranden en
bovendien een heerlijke traditionele keuken. Marche, gelegen aan
de Adriatische Zee, 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.
Evenals elders in het land werkt Marche hard aan
kwaliteitsverbetering door een vermindering van het
wijngaardareaal en het toepassen van nieuwe
vinificatiemethoden, zonder hiermee voorbij te gaan aan het
karakteristieke van deze regio: het gebruik van inheemse
druivenrassen. In verhouding tot andere Italiaanse regio's wordt
er in Marche weinig geëxperimenteerd met internationale
druivenrassen.

Rode wijn

Rosso Piceno. Carminucci
40% Sangiovese. 60 % Montepulciano d’Abruzzo. De Rosso
Piceno Grotte Sul Mare heeft een robijnrode kleur. De neus is
fruitig en elegant met aroma's van kers. De smaak is soepel en
vol van rijp fruit.
Fles 0,75.....................................................................27 €
Witte Wijn
Verdicchio dei Castelli di Jesi “Le Oche”
Het aroma is geurig en fruitig, de smaak vol en zacht. Reeds in
de neus brengen de delicate fruitaroma's (appels en amandelen)
ons in feeststemming.
Fles 0,75.....................................................................36 €

MOLISE
De Molise, het kleine landbouwgebied dat ooit één geheel
vormde met de Abruzzo, is gelegen ten zuiden van de Abruzzo
en ten noorden van Apulië. 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. Belangrijker is er de

olijventeelt, de graan- en kaasproductie. 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. Het aandeel van de
DOC-wijnen op het geheel ligt zelfs nog onder de vijf procent!
Maar de technologische vernieuwingen beginnen nu
langzamerhand ook in deze regio door te dringen. Was in het
verleden met name de kwantiteit van belang, nu groeit het besef
dat met een verbetering van de kwaliteit meer bereikt kan
worden op nationaal en internationaal niveau. Aan de
aangeplante druivensoorten zal het niet liggen, deze zijn stuk
voor stuk van groot potentieel. We noemen de Sangiovese, de
Montepulciano en de Aglianico onder de blauwe druiven en de
Trebbiano en Malvasia onder de witte druiven. Uiteraard zijn er
een aantal producenten die deze ommezwaai al hebben gemaakt
en zeer fraaie wijnen produceren.
Rode Wijn
Montepulciano. Borgo di Colloredo
100% montepulciano. Deze montepulciano heeft een robijnrode
kleur met aroma's van jong rood fruit. De smaak is fruitig en
fris. Soepele en makkelijk drinkbare wijn. Fruitige afdronk.
Fles 0,75.....................................................................27 €

ABRUZZO
Op eenzame hoogte torent de Gran Sasso boven de rest van de
Apennijnen uit. Dit bergmassief ligt samen met het massief van
de Maiella in de regio Abruzzo en bepaalt voor een belangrijk
deel de klimatologische omstandigheden van de regio. Feitelijk
bestaan de Abruzzo 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 verschil in dag- en nachttemperaturen. Aan de kust
worden deze temperatuurschommelingen getemperd door de
aanwezigheid van de zee.
Rode wijn
Coste di Moro. Montepulciano D’Abruzzo. Lunaria
Naturlijk wijn. Een originele rode wijn van het typisch Italiaanse
druivenras Montepulciano. De heldere robijnrode wijn heeft
intense aroma's van kersen en kruiden. De zwoele smaak is
zacht en rond met sappig kersenfruit.
Fles 0,75.....................................................................30 €

Rosè Wijn
Ramoro Pinot Grigio. Lunaria
Biodynamische. Pinot grigio 85%, autres 15%, maceration
pelliculaire à froid de 30 jours
Fles 0,75.....................................................................26 €

UMBRIA
Dit 'groene hart van Italië', zoals de regio ook wel genoemd
wordt, ligt in het midden van Italië, grenzend aan Toscana,
Marche en Lazio. De droge, witte Orvieto is Umbria's bekendste
wijn. Deze wijn wordt al sinds jaar en dag rond het gelijknamige
stadje, bekend om zijn prachtige kathedraal, gemaakt van de
Procanico (de plaatselijke benaming voor de Trebbiano Toscano),
de Verdello, de Grechetto en de Canaiolo Bianco.
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 €

Montefalco. Caprai
De Montefalco heeft een robijnrode kleur en intense aroma's van
rijp fruit, vooral van pruimen. In de smaak herkennen we zowel
de zachtheid van de canaiolo als de structuur van de sangiovese,
beide vullen elkaar goed aan tot een mooi harmonieus geh
Fles 0,75.....................................................................27 €

TOSCANA
Deze regio is ongetwijfeld de bekendste wijnregio van Italië. Wie
Toscana zegt, denkt aan wijn. En dan met name aan de Chianti
die al decennia lang wordt geëxporteerd. In eerste instantie in
grote hoeveelheden in de welbekende mandflessen, de 'fiaschi',
maar later ook als kwaliteitswijn in de gewone 'bordeaux' fles
met DOCG-etiket. Onder de geclassificeerde wijnen van heel Italië
staat de Chianti nog steeds aan kop qua productievolume, samen
met de Sangiovese di Romagna en de Soave uit Veneto.
Rode Wijn
Massa Vecchia Berace
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.....................................................................60 €
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.....................................................................30 €
Vino Nobile di Montepulciano. Sanguineto
Prugnolo Gentile. Sangiovese wordt twee jaar op grote houten
foeders gelagerd. Eindeloos lange wijn die nooit verveeld. Een
parel uit Montepulciano.
Fles 0,75.....................................................................48 €
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.....................................................................39 €
Witte wijn

EMILIA ROMAGNA
De Emilia Romagna is beroemd vanwege haar voedingsmiddelen,
fruit én wijn. De zeer vruchtbare vlakte ligt als een langgerekte
driehoek tussen de Po, de Adriatische Zee en de Apennijnen.
Zoals de naam al aangeeft bestaat het gewest feitelijk uit twee
regio's. Deze regio's komen tot elkaar in de gastronomisch
welbekende stad Bologna. De Emilia, met haar voortvarende
steden zoals Modena, Reggio, Parma en Piacenza ligt in het
westen.
Rode Wijn
Frisant rosso. Il Farneto. Emilia Lambrusco Rosso Frizzante
Biologische Lambrusco IGP, gefermenteerd in fles. Sur Lie
Fles 0,75.....................................................................28 €
Witte Wijn
Frisant bianco. Il Farneto. Emilia Bianco Frizzante
Biologische wijn, IGP
Fles 0,75.....................................................................28 €

LIGURIA

In Liguria heeft de wijnbouw zijn traditionele karakter kunnen
behouden dankzij het feit dat men de Ligurische wijnbouw zo
onbetekenend vond, waardoor niemand de moeite nam deze te
veranderen. Nergens anders in Italië konden dan ook zoveel
autochtone druivenrassen overleven als in Liguria. Tegenwoordig
gaan juist weer veel kwaliteitsgerichte wijnbouwers terug naar
kleinschaligheid en kunnen dus een voorbeeld nemen aan deze
regione.In zijn totaliteit kent de regione nu 7 DOC's, met als
bekendste de witte wijn van de Cinque Terre.
Rode Wijn
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.....................................................................39 €

LOMBARDIA
Lombardije is een Noord Italiaanse Regio. Ze strekt zich uit van

de uitlopers van de Alpen in het noorden tot de Po in het
zuiden. De hoofdstad is Milaan. Andere belangrijke steden zijn
onder andere Bergamo en Brescia. Tevens grenst het aan het
Zwitserse Ticino. Deze regio is op toeristisch gebied vooral
gekend omwille van zijn meren. We vinden hier namelijk het
Lago di Garda, Lago Maggiore en het Lago di Como. Het klimaat
is zoals in Piemonte en Aosta: de zomers zijn lang en heet en de
herfst is meestal mooi.
Rode Wijn
1703. Togni. Rode wijn
De Millesettecentotre is een wijn van de Nebbiolodruif. Meestal
kennen we Nebbiolo van de grote Piemontese wijnen, de grote
krachtpatsers die lang rijpen. Deze Nebbiolo van de Valtellina is
anders, minder geconcentreerd, maar wel heel verleidelijk en
makkelijk drinkbaar.
Fles 0,75.....................................................................34 €

PIEMONTE

Ten zuiden van Valle d'Aosta ligt Piemonte, wat letterlijk 'aan de
voet van de berg' betekent. Inderdaad ligt Piemonte, een groot

gewest waarvan Turijn de hoofdstad is, tussen verschillende
bergketens ingesloten. Aan de noordzijde en westzijde wordt de
regio begrensd door de Alpen, aan de zuidkant door de
Apennijnen van Ligurië die de regio daarmee beschermen tegen
het zeeklimaat ten gunste van het continentale klimaat.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 met maar liefst zeven DOCG's op haar naam!
Rode Wijn
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. Na een jaartje flesrijping zal de wijn
versoepelen. De maceratie op de schil gebeurt in de
Rotofermentators bij gecontrolleerde temperatuur en duurt 2-3
dagen. De wijn rijpt gedurende 3 weken in gebruikte Franse
barriques waarna ze 10 maanden in inoxen vaten zal rijpen.
Fles 0,75.....................................................................39 €
Dolcetto d’Alba. Brezza
Bio Dolcetto 100%. Pittige, paarsrode wijn gemaakt van de
dolcettodruif. Deze wijn heeft een fruitig aroma . Volle smaak

Fles 0,75.....................................................................33 €
Nebbiolo Langhe. Brezza
Nebbiolo Bio 100% . Wijn met de geur van kruiden, peper, jam
en kersen. Soepel en zacht van smaak, heel elegant.
Fles 0,75.....................................................................39 €
Barolo. Brezza
Nebbiolo Bio 100% . Barolo met soepele tannine. De
handgeplukte druiven worden spontaan vergist.
Fles 0,75.....................................................................79 €
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 tanninen hebben. Grignolino wijnen hebben een eer
fruitig aroma met hinten van citrus en een hoge zuurgraad.
Fles 0,75.....................................................................36 €
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. Zijn

Barbera’s komen op de markt als ze klaar zijn om te drinken.
Fles 0,75.....................................................................36 €
Dolcetto D’Alba. Rinaldi
Rijk met veel potentie, mooie tannines, sappig, mooie zuren
Fles 0,75.....................................................................60 €
Barbera D’Alba. Rinaldi
Mooie wijn uit Piemonte van 100% Barbera druiven. Een
sappige, fruitige, frisse wijn met mooie zuren.
Fles 0,75.....................................................................60 €
Barolo. Rinaldi
Aromatische geur van kruiden, specerijen en gerijpt rood fruit.
De smaak is vol en verfijnd. Monumentale wijn.
Fles 0,75...................................................................300 €
Barbera. Bandita
Weelderige fruitaroma's van bramen, zwarte bessen en donkere
kersen, pittige tannines en hoge zuren komen samen in de mond
Fles 0,75.....................................................................38 €
Barbera. Ceste
Naturlijk wijn. Veel smaak, veel zuren, veel concentratie en
heerlijke aardse tonen.

Fles 0,75.....................................................................68 €

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), die zich door het hele gebied
kronkelt om in Piëmonte uit te komen. Het is een vrij droog
gebied en de wijngaarden bevinden zich op een grote hoogte. Ze
bevinden zich bijna allemaal op terassen met pergola's, die vaak
van rotssteen zijn gemaakt. Hoewel de 'Pinot familie' vrij goed is
ingeburgerd wordt er toch vaak gewerkt met de traditionele,
autochtone druivenrassen. 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.....................................................................33 €

VENETO
Veneto is misschien wel de meest diverse regio in Italië wanneer
het aankomt op wijnaanbod. Bovendien zorgt, met uitzondering
van de regio rond het Gardameer, de relatieve onbekendheid van
Veneto ervoor dat de wijnen, nochtans van bovengemiddelde
kwaliteit, zeer betaalbaar zijn.
Rode Wijn
Carmenere. Del Rebene
Carmenere 100% . Bio. Carmenèredruif volop tot z'n recht komt.
Intense aroma en evenwichtige, volle smaak
Fles 0,75.....................................................................39 €
Valpolicella Classico. Antolini
Corvina. Corvinone. Rondinella. Volrode wijn uit Italië, met een
fris, pittig aroma van rood fruit en leer. De smaak is sappig.
Fles 0,75.....................................................................33 €

Valpolicella ripasso. Antolini
Corvina. Corvinone. Rondinella. Helderrode wijn uit Italië, met
een verfijnd aroma van rijp, gekonfijt fruit, lichte kruiden en een
tikje eikenhout. De smaak is elegant, vol en aromatisch.
Fles 0,75.....................................................................39 €
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.
Fles 0,75.....................................................................76 €
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.....................................................................76 €
Witte Wijn
Bianco. Maule.
Angiolino is de pionier van de biodynamie in Italië. Lekkere
drinkwijn zonder pretentie. Zeer natuurlijke wijn voor bij een
natuurlijke keuken. Minimum aan sulfiet en zeer verteerbaar

Fles 0,75.....................................................................28 €

FRIULI VENEZIA GIULIA
Het landschap doet veeleer Sloveens-Oostenrijks aan dan
Italiaans. Het uitzicht is heel gevarieerd en vormt een soort amfi
theater, vertrekkend van aan de baai van hoofdstad Trieste, aan
de adriatische Zee, tot hoog in de Dolomieten. De smalle strook
zeezand wordt in de heuvels omgeruild voor
afbrokkelingsgesteente en wordt in het hooggebergte vervangen
door kalkachtig rotsgesteente. We zitten hier meer dan 2000
meter boven de zeespiegel.
Rode Wijn
Refosco dal peduncolo rosso. Braidot
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.....................................................................28 €
Pinot Nero. Braidot

Klassieke vinificatie met korte rijping op barriques. De Pinot
Nero heeft een robijnrode kleur met granaatrode reflecties. De
neus geurt naar bramen, kersen en framboos. De smaak is vol
met een kleine houttoets die wat extra structuur geeft.
Aangename afdronk. Te ontdekken!
Fles 0,75.....................................................................28 €
Terpin. 5° quarto
Fles 0,75.....................................................................28 €

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.....................................................................63 €
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.....................................................................63 €
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……………………………………………………....120 €
Bianco. Dario Princic
Geen interventie in de wijngaarden en in de kelder wordt er zo
zuiver mogelijk gewerkt. Prachtige witte wijn.
Fles 0,75.....................................................................45 €
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.....................................................................75 €
Vitovska. Skerk
Deze Vitovska heeft een korte inweking op de schil gehad. Dat
maakt hem vrij vol en vlezig, maar dat doet niets af aan de haast
ziltige frisheid en de minerale tonen die de fruit en florale

aroma's overheersen. Biodynamische
Fles 0,75.....................................................................60 €
Malvasia. Skerk
Malvasia istriana 100%. Frisdroge witte wijn. Vol en intens van
smaak, met een fruitig aroma. Biodynamische
Fles 0,75.....................................................................60 €
Ograde. Skerk
Vitovska, malvasia, pinot grigio, sauvignon. Maceratie pelliculaire
21 dagen. Orange Wine. Biodynamische
Fles 0,75.....................................................................60 €
Ribolla Gialla. Braidot
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.....................................................................28 €

TRENTINO

De provincie Trentino is de zuidelijke helft van de samengestelde
Alpijnse regio Trentino–Zuid-Tirol. Hier bevindt zich de poort tot
een bijzonder vruchtbare regio, met een overvloedige productie
van groenten, fruitsoorten en graan. De wijnproductie is
misschien niet zo uitgebreid in vergelijking met andere regio’s,
maar wát geproduceerd wordt, is wel bijzonder.
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.....................................................................45 €

ALTO ADIGE
Alto Adige of Zuid-Tirol staat bij veel toeristen bekend omwille
van de Dolomieten, voor zomerse berg- en winterse skivakanties.
Deze provincie, de helft van de tweelingregio Trentino-Zuid-Tirol,
heeft echter ook enorm veel te bieden op het vlak van wijn. En

hoewel ze bijna altijd in één adem wordt uitgesproken met
Trentino, kan Zuid-Tirol toch prat gaan op een individueel
karakter, met eigen wijnstijlen en druivenrassen
Rode Wijn
Lago si Caldaro. Alois Lageder
100% Schiava. De Lago di Caldaro heeft een lichte robijnrode
kleur. In de neus herkennen we vooral klein rood fruit (kersen)
en aardse tonen. Fruitige en ronde smaak met frisse afdronk.
Elegante stijl.
Fles 0,75.....................................................................36 €
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.....................................................................45 €

