La vita è troppo breve per bere vini non buoni
Het leven is te kort om slechte wijn te drinken

SPUMANTI E FRIZZANTI
MOUSSERENDE WIJNEN

per glas / per fles

* 1 Prosecco ‘Rustico’ Valdobbiadene DOCG, Nino Franco (Veneto, IT) 6,50 / 32,50
Deze elegante prosecco heeft een zeer zuivere, maar ook subtiele neus met aroma’s
van reine claudes en witte perzik. Het smaakpallet is keurig in balans, met een romige
mousse en een soepele afdronk.

* 2 Moscato d’Asti DOCG, La Morandina (Piemonte, IT) 5,50 / 13,50 (0,375 l)
Zacht mousserend en uitbundig geurend naar exotisch zoet fruit met muskaatdruiven
in de hoofdrol, maar ook lychees, peer, rijpe abrikoos en iets bloemigs. Ondanks het
zoet toch ‘crispy’ dankzij de verfijnde zuren.

* 3 Vino Spumante ‘Durello’ DOC, Giannitessari (Veneto, IT) 4,95 / 22,75
Een mooie droge en fruitige vino spumante. Een zeer levendige wijn met aroma’s die doen
denken aan wilde bloemen en lychee. Een frisse smaak met een romige mousse.

Prosecco Valdobbiadene Brut DOCG, Nino Franco (Veneto, IT) 18,00 (0,375 l)
Een nog betere cuvee van Nino Franco in een half formaat. Gemaakt van druiven uit hoger
gelegen wijngaarden. Iets droger dan de Rustico, maar ook rijker in het fruit.

Franciacorta Extra Brut DOCG, Ricci Curbastro (Lombardia, IT) 59,00
Dit is het Italiaanse antwoord op champagne, gemaakt volgens de ’metodo classico’.
Van 50% chardonnay en 50% pinot nero. Geuren van toast, mineralen en amandelen komen
je direct tegemoet. Een droge, maar tegelijkertijd zachte, fruitige smaak met een verfijnde
afdronk.

*

Wijnnummers zijn suggesties die corresponderen met het menu
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BIANCHI

WITTE WIJNEN

per glas / per fles
Gusto’s special

*3

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico DOC, Piersanti (Marche, IT) 4,95 / 23,95
Een heerlijk frisse en fruitige verdicchio met tonen van citrus en groen fruit. Uitstekend
als aperitief en perfect te combineren met lichte, zomerse gerechten.

*4

Nespolino Bianco IGT, Poderi dal Nespoli (Emilia-Romagna, IT) 4,25 / 19,50
Fris, toegankelijk en zeer aromatisch. De citrustonen van de trebbiano combineren
fraai met de tropische aroma’s van de chardonnay. De smaken zijn prachtig in balans.

*5

Pinot Grigio delle Venezie IGT, Giannitessari (Veneto, IT) 5,50 / 27,00
Een prachtige pinot grigio uit Veneto. Het bloemige aroma komt je tegemoet. Veel smaak
met een tikje kruidigheid.

*6

Weissburgunder, Naegele (Pfalz, DE) 5,95 / 28,50
Weissburgunder is de Duitse naam voor pinot blanc/bianco. Deze wijn kenmerkt zich door
mineraliteit en aroma’s van peer en meloen. Een zachte/ronde smaak.

*7

Chardonnay IGT, Giannitessari (Veneto, IT) 6,25 / 29,50
Zuivere, fruitige chardonnay uit de Alpone vallei met een rijping van 6 maanden op
eikenhout. Strogeel van kleur, een delicaat aroma van tropisch fruit en rijk aan mineraliteit.
Chardonnay saai? Deze niet dus!

*8

*

Sauvignon Blanc, Verus (Podravje, SI) 6,50 / 31,00
Wat een verrassing, deze Sloveense sauvignon. De omstandigheden voor deze druif zijn
perfect: zonnige dagen en koele nachten. Dit levert een intens fruitige (passievrucht/
ananas) en lekker droge zomerwijn op!
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WITTE WIJNEN

per fles

Riesling Trocken, Knobloch (Rheinhessen, DE) 27,50 (bio)
Geur van witte perzik en limoen met een fraaie slanke smaak en frisse zuren.
Malvasia IGT, Il Poggiarello (Emilia-Romagna, IT) 32,50
Elegante witte wijn uit Emilia van de malvasiadruif. Een uitbundige geur van van citroenschillen
en perzik. Lekkere frisse zuren met een mooie lange afdronk.

Ori di Verdicchio DOC, Piersanti (Marche, IT) 34,50
Een verrassend rijke verdicchio met een fraaie houttoets. Strogeel met gouden tinten. Rijpe
aroma’s van gedroogde abrikozen, amandelen en honing. Lekker bij gerechten met veel smaak.

Vermentino di Sardegna DOC, Dolianova (Sardegna, IT) 36,00
100% vermentino, veel fruit in de neus. Krakend fris met een volle minerale afdronk.
Elisena IGT, Terra Fageto (Marche, IT) 36,00
Een zeer aromatische chardonnay uit Marche. Tropisch fruit met een voorzichtige hint van
houtrijping. Een volle wijn, die toch zomers fris is.

Donnaluce IGT, Poggio Le Volpi (Lazio, IT) 39,50
Verrassende en bijzondere witte wijn uit de minder bekende wijnstreek Lazio. Gemaakt van 60%
malvasia del lazio, 30% greco en 10% chardonnay. Een romig mondgevoel met frisse aroma’s
van bloemen en tropisch fruit.

Soave Classico ‘Monte Carbonare’ DOC, Suavia (Veneto, IT) 39,50
Frisse aroma’s van gele bloemen, tropisch fruit en perzik met op de achtergrond wat rook en
turf. Sappige en frisse smaak met mineralen, kruidigheid en amandelen. Bijzonder elegant en
bijzonder lekker!

Sauvignon Blanc ‘Gennen' DOC, Nals Margreid (Alto Adige, IT) 39,50
‘Single vineyard’ sauvignon blanc, afkomstig van de wijngaard Gennen, net ten noorden van het
dorp Nals. Fris, mineraal en hartig, met aroma’s van grapefruit en vlierbessen.

Phantom Chardonnay, Bogle (California, US) 49,50
Een zeer rijke en ‘dikke’ chardonnay uit Clarksburg, Californië. De wijn is gefermenteerd en
gerijpt op Frans eiken, waardoor hij lekker romig is met tonen van vanille en karamel. Toch
heeft deze wijn ook nog genoeg fruit en frisheid, zodat hij heerlijk doordrinkbaar blijft.
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ROSSI

RODE WIJNEN

per glas / per fles
Gusto’s special

* 9 Esino Rosso DOC, VignediLeo (Marche, IT) 4,95 / 23,95
Deze ‘Gusto Special’ is gemaakt van 85% montepulciano en 15% merlot. Ruikt naar
kersen in combinatie met iets rokerigs. Een soepele en sappige smaak.

* 10 Nespolino Rosso IGT, (Emilia-Romagna, IT) 4,25 / 19,50
Deze ‘vriendelijke’ rode wijn van sangiovese en merlot heeft korte tijd op eiken gerust.
Fruitige frisheid (kersen en viooltjes) gecombineerd met kruidigheid en chocolade. Zeer
mooi in balans.

* 11 Pinot Noir IGT, Giannitessari (Veneto, IT) 5,50 / 27,00
Pinot noir staat altijd goed op een zomerkaart. Deze zeer betaalbare wijn uit de Veneto
barst van het (rode) fruit en heeft daarnaast iets kruidigs/aards. De smaak is elegant, zacht
en ontzettend sappig!

* 13 Syrah Cortona DOC, Capoverso (Toscana, IT) 6,50 / 32,00
Een syrah uit het oosten van Toscane. Een levendig boeket van rood fruit met wat
kruidigheid. Droge, intense en ‘klassieke’ smaak.

* 14 Primitivo IGT, Masserie Pisari (Puglia, IT) 6,75 / 33,00
Primitivo is een typisch Zuid-Italiaanse druif. Hij kenmerkt zich door rijpe aroma’s van
gestoofd fruit en specerijen. Volle smaak met ook enige kracht.

* 15 Valpolicella Ripasso Superiore DOC, San Cassiano (Veneto, IT) 7,95 / 38,50
Om ripasso te maken wordt een ‘gewone’ valpolicella een aantal dagen in contact gebracht
met de schillen van amarone. Dit zorgt voor een mooie balans tussen frisse fruitigheid,
kracht en een volle, zwoele smaak.

*
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RODE WIJNEN

per fles

Nero d’Avola IGT, Terre di Giumara (Sicilia, IT) 27,50
Fruitige nero d’avola in een modern soepel en warm jasje. Lekker kruidig, met een goede
zuurgraad en sappige tannines.

‘ Duo’ Veronese Vicentino IGT, Enrico Marcato (Veneto, IT) 34,00
Prachtige blend van corvina en cabernet franc, gemaakt volgens de ‘appassimento’-techniek,
bekend van de Amarone. Geconcentreerde, volle smaak met aroma’s van rood fruit en koffie.

Sangiovese ‘Properzio’ Riserva DOC, Di Filippo (Umbria, IT) 36,50 (bio)
Een wijn met power en karakter. Kruidig met mooi zacht fruit, wat tabak en leer in de neus.
12 maanden op eiken opgevoed, waardoor het hout goed aanwezig is, maar
mooi in balans met fluwelen tannines in de lange afdronk.

Focaia Sant’Antimo, Tenuta Friggiali (Toscana, IT) 38,00
Rode wijn met veel diepgang uit de wijngaarden rond Montalcino. Gemaakt van cabernet
sauvignon, merlot, syrah en petit verdot. Bijna net zo lekker als een echte Brunello!

‘ Mazane’ Marzemino DOC, Costa Ripa (Lombardia, IT) 38,50
Intens fruitige en wat lichtere rode wijn uit Lombardia. Aroma’s van kersen, aardbeien en
viooltjes. De smaak is rond, soepel en elegant.

Cannonau di Sardegna Riserva DOC, Dolianova (Sardegna, IT) 38,50
Vol, rond en zachte tannines met typische cannonau-aroma's van kersen en bosvruchten. Deze
riserva heeft een jaar extra lagering op grote eiken vaten gehad. Combineren met mooi rood
vlees of wild en natuurlijk met een rijpe pecorino-kaas uit Sardinië.

Meer rode wijnen >>
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Barolo 2013/2014 DOCG, Parusso (Piemonte, IT) 79,50
Verfijnde neus met tonen van rijp fruit, cederhout, specerijen en een ietsje teer. In de mond
krachtig maar verteerbaar met tonen van gedroogd fruit, sjiek hout, mooie zuren en een lange
zachte afdronk

Amarone della Valpolicella Classico Riserva ‘Capitel Monte Olmi’ 2010 DOCG,
Tedeschi (Veneto, IT) 95,00
Dit is de allerbeste Amarone van Tedeschi, waarvan jaarlijks slechts 10.000 flessen op de markt
komen. Deze robuuste krachtpatser heeft aroma’s van zwarte bessen, specerijen en bloemen,
gecombineerd met tonen van Slavonisch eiken. Een zeer volle en krachtige smaak met milde
tannines en een lange, verfijnde afdronk. Wat een wijn!

Ornellaia 2012 DOC, Tenuta dell’Ornellaia (Toscana, IT) 195,00
De Ornellaia is een van de allermooiste en meest gewilde wijnen van Toscane. 2012 was een
relatief warm jaar. Daarom is de wijn vol en gul, met zeldzaam verfijnde tannines zonder enige
ruwe kant. De wijn is enorm rijk aan nuances en de smaaklengte is groots.
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R O S AT I

ROSÉ

per glas / per fles

* 15 Villa Conversino Rosato DOC, Di Filippo (Umbria, IT) 4,25 / 19,50 (bio)
Jonge droge biologische rosé van de cornetta-druif. Heeft mooie fruittonen en is
ook in de winter erg lekker bij diverse gerechten.

* 16 Vinho Verde Espadeiro DOC, Casal de Ventozela (Vinho Verde, PO) 4,25 / 19,50
Een verleidelijke rosé uit de streek Vinho Verde in Portugal. Heerlijk zachte grapefruittonen en hints van verse, sappige frambozen en kersen.

RosaMara DOC, Costaripa (Veneto, IT) 32,00
Een lichtgekleurde rosé van de oevers van het Gardameer in de stijl van een goede Provence.
Heeft meer diepgang dan een gemiddelde rosé. Smaakt naar kersen, meidoorn en granaatappel.

DOLCI

ZOETE WIJNEN

per glas / per fles

Moscato d’Asti DOCG, La Morandina (Piemonte, IT) 5,50 / 13,50 (0,375 l)
Zacht mousserend en uitbundig geurend naar exotisch zoet fruit met muskaatdruiven
in de hoofdrol, maar ook lychees, peer, rijpe abrikoos en iets bloemigs. Ondanks het
zoet toch ‘crispy’ dankzij de verfijnde zuren.

Muscat de Rivesaltes AOC, Domaine Piquemal (Roussillon, FR) 5,50
Aroma’s van wit fruit en witte bloemen. Elegant en een goede balans tussen zoet en zuur.
Heerlijk bij onze cheesecake!

Pedro Ximénez DO, Valdespino (Jerez de la Frontera, SP) 6,00
Een wijn voor echte zoetekauwen met rijpe aroma’s van vijgen, rozijnen en noten. Lekker bij
pure chocolade en pittige kazen.

Vinsanto del Chianti Classico DOC, M annucci Droandi (Toscana, IT) 6,00
Deze dessertwijn wordt gemaakt van ingedroogde druiven. Na de vergisting, ligt de wijn
enkele jaren op kleine houten vaatjes. Heeft daarom rijpe aroma’s van noten, honing en
sinaasappel. Combineert net zo goed met zoete nagerechten als met rijpe kazen.

*
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GRAPPE
Po’ di Poli Morbida, Poli (Veneto) 5,25
Gemaakt van moscato. Voornamelijk citrus-aroma’s met een vol en breed smaakpallet.

Po’ di Poli Aromatica, Poli (Veneto) 5,25
Gewürztraminer. Aroma’s van kruiden, specerijen en hars. Stevig met een lange afdronk.

Po’ di Poli Elegante, Poli (Veneto) 5,25
Pinot nero en pinot bianco. Gedroogde bloemen, stro en jeneverbes. Verfijnd en fluweelzacht.

Po’ di Poli Secca, Poli (Veneto) 5,25
Merlot. Een geur van versgemaaid gras, mos en hyacinth. Een verwarmende en krachtige smaak.

UvaViva, Poli (Veneto) 5,25
Een fruitbrandy gemaakt van 60% malvasia en 40% moscato. Heel fruitig en toegankelijk.

Sarpa Oro, Poli (Veneto) 7,95
Deze oude grappa, van merlot en cabernet, heeft een stevig karakter met exotisch fruit, een
bittertje van de citroenschil, vol met vanille en kaneel in de afdronk.

Cleopatra Moscato Oro, Poli (Veneto) 8,50
Een zeer aromatische grappa: bloemen, citrus, honing en gebak. Zacht, zuiver en elegant.

Amorosa di Settembre Vespaiolo, Poli (Veneto) 9,00
Een zeer bijzondere single-vintage grappa, gemaakt in een kleine oplage van vespaiolo-druiven.

Amorosa di Dicembre Torcolato, Poli (Veneto) 9,00
Een destillaat van de beroemde Torcolato dessertwijn. Nog geconcentreerder dan de Settembre.

Barili di sherry PX, Poli (Veneto) 10,50 (zolang de voorraad strekt)
Single-vintage grappa. Twee jaar gerijpt op barriques en nog zes maanden op PX-sherry-vaten.

Grappa di Sassicaia, Poli (Veneto) 12,75 (zolang de voorraad strekt)
Single-vintage grappa, gemaakt van cabernet franc en cabernet sauvignon. Twee jaar gerijpt op
barriques en nog zes maanden op sassicaia-vaten.

Grappa Port Barrel Finish, Poli (Veneto) 12,75
Single-vintage grappa. Twee jaar gerijpt op barriques en nog zes maanden op port-vaten.

