Carta dei vini
Wijnkaart

De Grieken noemden het Oenotria oftewel Wijnland!
Een toepasselijke naam voor wat nu Italië is. Italië is immers een wijnland bij uitstek. Groot,
gevarieerd en tegelijk ook onbekend. Het klimaat varieert enorm van koele bergen in het noorden tot
aan droge vlaktes in het zuiden. Daarnaast telt het land vele inheemse druivenrassen welke praktisch
overal verbouwd worden. In geen enkel ander land is er zo veel variatie en daarom zal
een wijnliefhebber nooit uitgekeken raken op dit intrigerende wijnland.
Voor u als gast hebben wij een prachtig assortiment samengesteld met een mooie diversiteit aan
druivenrassen en afkomstig uit het hele land. Wij hopen dat onze selectie wijnen een goede bijdrage
zal leveren aan uw bezoek aan Strada del Vino.
Frank Mol & Het team van Strada del Vino



Classificatie
De wijnclassificatie van Italië is gebaseerd op die van Frankrijk. De markering DOC staat sinds 1963
wettelijk voor Denominazione di Origine Controllata, en garandeert een bepaalde kwaliteit. Nog hogere eisen
qua kwaliteit worden gesteld aan wijnen die worden aangeduid met DOCG, wat een acroniem is voor
Denominazione di Origine Controllata e Garantita. DOCG is sinds 1992 wettelijk ingevoerd als wijnkwalificatie.
Voor DOCG is er een speciale verzegeling van de flessen. Verder kan Italiaanse wijn ook als vino da tavola
(tafelwijn) of Indicazione Geografica Tipica (IGT) worden gekenmerkt, kwalificaties die verder geen
kwaliteitseis hoeven te impliceren. Vele topwijnen uit Italie hebben de IGT classificatie.
IGT

Indicazione Geografica Tipica

DOC

Denominazione di origine controllata

DOCG

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Bollicine
Mousserend
DOC

Col de’Salici Prosecco Spumante Extra Dry

Per bicchiere

Per bottiglia

6,00

30,00

Streek: Veneto, Colli Trevigiani
Druif: Glera
Heerlijk verfrissende mousserende wijn met feestelijke bubbels. Aromatisch en elegant
met naast fijne mousse, aroma’s van zomerfruit. Frisse en levendige smaak.

Nicolas Feuillatte Brut Réserve		
Streek: Champagne - A.C. Champagne
Druiven: Pinot Noir, Pinot Meunier & Chardonnay
De mousse is zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht. In het veelbelovende bouquet,aroma’s van wit
fruit en diverse specerijen. Zachte, frisse aanzet. In de elegante smaak wordt citrusfruit gecombineerd
met iets van appel. Gevolgd door een lange afdronk met opvallende frisse zuren.

62,50

Tormaresca ligt in de hak van Italie, in Puglia en opereert onder de vleugels van de familie Antinori.
Antinori is wellicht het meest bekende wijnhuis van Italië. Al meer dan zes eeuwen en 26 generaties staat dit familiebedrijf aan de
top van de Italiaanse wijnwereld. Ze staan bekend om hun oog voor traditie en tegelijkertijd hun continue drang naar ontwikkelingen
en innovatie. Antinori heeft wijngaarden en kastelen verdeeld over heel Italië.
Elke streek en elke druif heeft zijn eigen karakter, welke ze terug laten komen in de smaak van de wijn. De familie Antinori opent
graag haar deuren voor publiek. In het in 2012 opgeleverde wijnestate midden in de Chianti uit dit zich tot in perfectie. Middenin de
heuvels ligt een enorm futuristisch bedrijf waar ze een aantal wijnen volledig produceren. Dit monumentale project heeft 15 jaar in
beslag genomen en is zeer de moeite waard een keer te bezoeken.

Bianchi
Wit

Per bicchiere

Per bottiglia

IGT

Tormaresca Paiara Bianco
4,00
21,00
Streek: Puglia
Druiven: Chardonnay en Bombino
Een heerlijke combinatie van de inheemse Bombino en de internationale ster Chardonnay. De wijn heeft een
strogele kleur met een groene tint. In de frisse geur aroma’s van wit fruit en perzik met licht florale tonen.
De wijn heeft een zeer zachte, frisse smaak met een mooie zuurbalans.
IGT
Masi Modello delle Venezie. Pinot Grigio
4,75
Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio
Uitnodigend fris bouquet met aroma’s van perzik en peer. Aantrekkelijke verfrissende
smaak met frisse groene appels, rijpe peren en wat amandelen, gevolgd door een lange,
droge afdronk met wat mineralen. Mooie balans tussen het fruit en de uitmuntende zuurgraad.

24,50

IGT
Fratelli Zuliani. Sauvignon Blanc
5,25
27,50
Streek: Veneto
Druif: Sauvignon Blanc
Een strogele kleur met groene tinten, een duidelijk aanwezige geur van specerijen en vers fruit, geeft deze wijn
een aangename neus. De smaak is delicaat, droog en levendig.

Antinori Bramito del Cervo. Chardonnay
6,75
IGT
Streek: Umbrië
Druif: Chardonnay
Het rijke bouquet is fruitig met een zuiver Chardonnay karakter. Tropisch fruit en dan
vooral ananas, naast appels, mooie vanilletonen en wat toast. De elegante en zachte smaak
met mineralen heeft een mooie balans, een schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk.

32,50

Bianchi

Wit		
IGT

Per bottiglia

Tormaresca Chardonnay		
27,50

Streek: Puglia
Druif: Chardonnay
In de geur en smaak frisse tonen van appel, ananas en florale tonen zoals jasmijn. De wijn is zacht
en fris van smaak en goed in balans met de zuren en de mineralen. Lange, plezierige en fruitige afdronk.

DOC
Antinori Campogrande Orvieto. Malvasia		
27,50
Streek: Umbrië
Druiven: Procanico, Grechetto, Verdello, Drupeggio en Malvasia
In de geur volle en fruitige aroma’s van groene appel en peer, naast wat witte bloementonen.
De smaak is zacht, in balans, fris en vol fruit, met in de afdronk de fruitaroma’s die ook in de
geur naar voren komen.
IGT

Serego Alighieri Possessioni Bianco. Sauvignon Blanc		
29,00

Streek: Veneto
Druiven: Garganega en Sauvignon Blanc
Moderne Italiaanse wijn van de inheemse druif Garganega en de internationaal bekende Sauvignon
Blanc. Fruitige, intense geur met aroma’s van perzik en peer. Frisse, levendige smaak met peer,
citrusfruit en specerijen, gevolgd door een lange droge afdronk met wat amandelen.
IGT

Masi Masianco. Pinot Grigio		
32,50

Streek: Veneto
Druiven: Pinot Grigio en Verduzzo
Intense geur en smaak door het drogen van de Verduzzo druiven. Originele en aantrekkelijke neus
met aroma’s van citrusfruit, witte bloemen en honing. Frisse smaak met citroen, perzik, abrikoos
en honing, gevolgd door een droge afdronk

		
DOC
Antinori Vermentino 		
Streek: Toscane
Druif: Vermentino
Echt een wijn met een eigen sterke persoonlijkheid! In de geur intense, elegante en delicate
citrusfruitaroma’s, naast wat aromatische tonen van mineralen en bloemen die passen bij de
Vermentinodruif. Volle harmonieuze smaak met plezierige mineralen en een lange afdronk.

37,50

DOC
Antinori Tenuta Monteloro Scabrezza		
32,50
Streek: Toscane
Druif: Pinot Bianco
Een heldere strogele kleur met een neus van delicate aroma’s van appel en oranjebloesem. Een frisse wijn
waarbij de zuren in perfecte balans zijn met de aanwezige mineralen en lichte kruidigheid.
DOC
Antinori Le Mortelle Vivia		
37,50
Streek: Toscane
Druiven: Vermentino, Viognier en Ansonica
De wijn heeft intense aroma’s van rijpe perzik, citroenschil en gesuikerd fruit. Het bloemige karakter van de
geur maakt de Vivia fris en zomers. De smaak is rijk en heeft een aangename frisheid met een heerlijk lange
afdronk. Perfect in balans.

Onder het familiemotto ‘Te Duce Proicio’ (onder uw leiding ga ik voorwaarts) leverde de Antinori’s hun strijd voor kwaliteitsverbetering van
Italiaanse wijnen en staan zij te boek als een gedreven producent die Italië de weg wees naar vernieuwing. Het is het oog voor traditie en innovatie die het
huis Antinori heeft gemaakt tot wat het nu is: de top van Italië. De familie Antinori maakt al meer dan zes eeuwen wijn.
Met respect voor de tradities van het Toscaanse land houden al 26 opeenvolgende generaties Antinori zich hiermee persoonlijk bezig. Sinds de jaren zeventig
van de vorige eeuw zwaait markies Piero Antinori de scepter over de onderneming, bijgestaan door zijn drie dochters: Albiera, Allegra en Alessia. Kwaliteit,
traditie, passie en instinct zijn de ingrediënten die Antinori maken tot de beste Italiaanse producent van topwijnen. In 2007 kreeg Piero Antinori voor de
vierde maal de Lifetime Achievement Award, een onderscheiding die wordt toegekend aan de persoon die het meest gedaan heeft ter bevordering van de
kwaliteit van wijnen wereldwijd. Deze trofee kan de markies in zijn prijzenkast zetten naast de talloze andere prijzen en oorkondes die Antinori heeft verdiend
met zijn wijnen en vooruitstrevend beleid.

Rosati
Rosé

Per bicchiere

Per bottiglia

IGT

Tormaresca Paiara Rosato
4,00
21,00
Streek: Puglia - I.G.T. Puglia
Druif: Negroamaro
Verbazende rosé uit de hak van Italië hoofdzakelijk gemaakt van het inheemse druivenras
Negroamaro. Heerlijke frisse geur en smaak met aroma’s van wilde rozen, citrusvruchten en sinaasappelbloesem.
De afdronk is fruitig, soepel, aanhoudend en zeer aangenaam.
DOC

Antinori Scalabrone

Streek: Toscane
Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah
Frivool, wispelturig, maar heel charmant. Met een verfrissende geur van rood fruit, vooral kersen en
frambozen, bloemen en aromatische kruiden. Karaktervolle smaakbeleving met veel fruitige accenten.
De goede balans wordt afgerond door een aanhoudende afdronk met aangenaam fruit.

35,00

Met 150 jaar ervaring heeft de familie Biscardo haar “roots” in de wijn. Werkzaam vanuit Verona geven de broers Maurizio en Martino vandaag de dag leiding aan het familiebedrijf. Vanwege zijn expertise wordt Maurizio veelvuldig als consultant door bekende producenten in Italië ingehuurd. Hun wijnen
staan bekend om hun gevaarlijke drinkbaarheid en uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Met de recente toevoeging van Maddalena Biscardo aan het
team, is de toekomst van dit familiebedrijf gewaarborgd.

Rossi
Rood

Per bicchiere

Per bottiglia

IGT
Tormaresca Paiara Rosso
4,00
21,00
Streek: Puglia
Druiven: Negroamaro & Cabernet Sauvignon
Een heerlijke geur met diverse donkere en roodfruitaroma’s, pruimen en wat ‘spicy’-tonen.
Zachte smaak, maar rijk van structuur. Fruitig, met aangename en soepele tannines en een mooie balans.
IGT
Antinori Le Maestrelle
4,75
Streek: Toscane
Druiven: Sangiovese, Merlot en Syrah
Volle en intense geur met aroma’s van divers rood fruit, naast tonen van chocolade en mint.
Frisse en goed gebalanceerde complexe smaak met zachte tannines. In de afdronk komen de tonen
uit de geur, chocolade en mint, naar voren.

24,50

IGT
Tormaresca NePriCa Primitivo
5,25
27,50
Streek: Puglia
Druiven: Primitivo
Een primitivo met een herkenbare neus van rijp rood fruit. Mooi in balans met tonen van specerijen.
Zoals een zuidelijke Italiaan vaker laat zien, is deze wijn zacht van smaak maar met een mooie body en lange
warme afdronk.
IGT
Biscardo Neropasso
6,50
32,50
Streek: Veneto		
Druiven: Corvinone, Corvina, Cabernet Sauvignon
Een mooie robijn rode wijn. In de neus ruiken we een fijne kruidigheid met tonen van kersen en pruimen.
Fluweel zacht in de mond en een mooie lange finish. De wijn wordt gemaakt op de “methode Appassimento”
wat betekend dat de druiven voor een deel zijn ingedroogd. Door het indrogen van druiven wordt de smaak
geconcentreerder en dit komt uiteraard ten goede voor de wijn.

Rossi
Rood

Per bottiglia

DOC

Masi Merlot		
26,00
Streek: Veneto
Druiven: Merlot & Refosco
Fruitige en moderne merlot van het befaamde Masi. Elegante tonen van rijp rood fruit met een perfecte balans
tussen frisheid, mooie zuren en zachte tannines. Laag in alcohol, een absolute aanrader.
IGT
Fuedo Maccari Neré Nero d’Avola		
29,00
Streek: Sicilië
Druif: Nero d’Avola
Donkerrood van kleur met in de neus aroma’s van kruiden en rood bessig fruit. Een sappige, volle smaak met
een goede balans tussen het fruit en de aanwezige zuren maken deze wijn een perfecte match in combinatie
met eten en vooral bij gegrild vlees.
DOC
Serego Alighieri Possessioni Rosso		
29.00
Streek: Veneto
Druiven: Corvina & Sangiovese
Van de nazaten van Dante Alighieri komt deze robuuste rode wijn met een robijnrode kleur. De wijn heeft een
volle en fruitige neus met aantrekkelijk aroma’s van zoete kersen, pruimen en kaneel. Goed gestructureerde
en rijke smaak met een mooie balans tussen de zuren en de tannines. Heerlijke lange afdronk met tonen van
vanille en kersen
DOCG
Prunotto Barbera d’Asti Fiulot 		29,00
Streek: Piemonte
Druif: Barbera
Een zachte Barbera waarin de karakteristieken van de druif perfect naar voren komen. In de geur hints van pruimen en kersen. Volfruitig van smaak, typerend voor de Barbera druif. Een harmonieuze frisse wijn en is licht
gekoeld (15graden) heerlijk.

Antinori Le Mortelle Botrosecco		
35,00
Streek: Toscane
Druiven: Cabernet Franc & Cabernet Sauvignon
Een mooi gebalanceerde blend van Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Geuren van balsamico, bitter-zoete
bessen en een hint van vanille. Het rijpe rode fruit knalt het glas uit en maakt deze Botrosecco zeer aangenaam
en zacht van smaak en een fantastische afdronk!
IGT

DOCG
Antinori Pèppoli		35,00
Streek: Toscane, Tenuta Pèppoli - D.O.C.G. Chianti Classico
Druiven: Sangiovese, Merlot en Syrah
De geuren van frambozen en kersen worden in een later stadium pas duidelijk, gevolgd door tonen
van viooltjes en vanille. Gebalanceerde smaak met een levendige zuurgraad.Het fruit en de kruidige
houttonen domineren samen met de zachte tannines de afdronk.

DOC

Masi Costasera Amarone Classico
55,00
Streek: Veneto
Druiven: Corvina, Rondinella, Oseleta & Molinara
Majestueuze, complexe en elegante wijn met in het bouquet aroma’s van kersen, pruimen en gebrande koffie.
Rijke, elegante en zachte smaak van rijke kersen in alcohol en bittere chocolade. In de lange droge afdronk een
aantrekkelijk bittertje.

Als men aan Amarone denkt, denkt men aan Masi, de Amarone specialist bij uitstek.
De familie Boscaini staat al vier generaties aan het roer van dit prachtige wijnhuis met wijngaarden in de buurt van
het rustieke en mooie Verona.

Fiore all’occhiello delle nostre cantine
Het beste wat onze wijnkaart te bieden heeft

Bianchi
Wit
IGT

Per bottiglia

Antinori Cervaro della Sala

Streek: Umbrië, Castello della Sala - I.G.T. Umbria
Druif: Chardonnay en Grechetto
Superwijn die de strijd aan kan met een prachtige Bourgogne en is complex door de houtlagering.
In de intense geur tropisch fruit, naast tonen van kamille en vuursteen. In de smaak geeft Grechetto
minerale sensaties die perfect passen bij het fruit en de houttonen. Zeer lange afdronk met een
mineralig karakter en wat vanille en boter.

Rossi
Rood

75,00

Per bottiglia

Antinori Bramasole Syrah		
55,00
DOC
Streek: Toscane, Tenuta La Braccesca
Druif: Syrah
Intens bouquet van rijp zwart fruit en tabak, die in de smaak wordt aangevuld met zoethout en zwarte peper.
De afdronk is vol, heeft een prachtige structuur en soepele tannines.
DOCG

Prunotto Barolo

55,00

DOCG

Antinori Pian delle Vigne

70,00

Streek: Piemonte - D.O.C.G. Barolo
Druif: Nebbiolo
Bijzonder goed gestructureerd en rijk aan aroma’s van viooltjes en bessenfruit. Op oudere leeftijd
ontwikkelt de wijn een karakteristiek bouquet met een mooie complexiteit. Volle, elegante en goed
gebalanceerde smaak met een ideale balans tussen het fruit, de zuurgraad en tannines.
Streek: Toscane, Tenuta Pian delle Vigne - D.O.C.G. Brunello di Montalcino
Druif: Sangiovese
Zeer mooi en toegankelijk met een veelbelovende geur met intense fruitimpressies van frambozen,
kersen, citrusfruit en rijpe pruimen, naast tonen van leer, tabak, mint en zoethout. Deze weldaad
gaat over in een fraaie balans qua smaak. Veel zacht rijp fruit in balans met fluweelzachte tannines
en levendige minerale tonen. Verfijnd en veel raffinement. Nu drinken is decanteren.
IGT

Antinori Tignanello
105,00
Streek: Toscane
Druif: Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc
Zeer bijzonder met in de geur rijpe aroma’s van donker fruit; pruimen domineren het aromatische scala van
kersenaroma’s, naast tonen van mint en zoethout. De smaak is rijk, uitnodigend en harmonieus en kent rijp
fruit, zachte tannines en fraaie zuren. Lange en aanhoudende afdronk. Een gedistingeerde ‘Super Tuscan’

Vraag aan het personeel naar de beschikbare jaartallen

