Prijs in €

Degustatiepakket Alle Bubbels
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Riviera Bianco Frizzante

Riesling Italico + Pinot Bianco

0,75

-

11,5

1

0,75

-

11,5

1

0,75

-

11,5

1

0,75

-

12

2

0,75

-

12,5

1

Licht sprankelende witte droge wijn ontstaan door natuurlijke fermentatie volgens de Charmat methode. Een frisse geur met een accent van bloemen bouquet zijn de belangrijkste
eigenschappen van deze zeer aangename wijn. Te serveren rop een temperatuur van 7 °C. Perfect als aperitief, voor het genot op het terrasje. Past bij lichte voorgerechten op basis van
groenten, wit gegrild vlees, salades, en zowel bij zee als zoetwater vissen.

BO14

Riviera Rosè Frizzante

Groppello + Marzemino + Sangiovese + Barbera

Een aanrader voor de zomerse maanden. Licht sprankelende rosé wijn ontstaan door natuurlijke fermentatie volgens de Charmat methode.
Trekt zijn eigenschappen uit de Rosé Chiaretto. Dit levert een smaakvolle frisse wijn met een zeer aangename zuurheidsgraad samen met de typische geur van gist. Te serveren rop een
temperatuur van 7 °C. Perfect als aperitief, om te genieten op een terrasje. Past bij lichte voorgerechten op basis van groenten, wit gegrild vlees, salades, en zowel bij zee als zoetwater vissen.

BO15

Il Pelèr Spumante BRUT

Riesling Italico + Pinot Bianco

Droge maar fruitige schuimwijn volgens de Charmat methode. Zijn eigenschappen klinken als levendigheid en zachtheid doorheen geweven met een stijlvolle finesse. Uitstekend als aperitief.
Steeds droog maar toch fruitig. Past zeer goed bij zee en zoetwater vissen, bij verse gerechten en salades en, omwille van zijn zachtheid, ook bij nagerechten.

BO16

Prosecco DOC Treviso BRUT

Prosecco / Glera

Waarschijnlijk de meest klassieke en bekende schuimwijn uit Italië. Ontstaan door het gisten volgens de Charmat methode van de beste Prosecco druiven vanuit de streek van Valdobbiadene.
Uitmuntend Italiaans aperitief of in combinatie zoals b.v. in de "Aperol Sprits", Past perfect bij fijne voorgerechten met groenten, maar ook bij alle soorten visgerechten en omwille van de
zachtheid van de Prosecco druif is hij ook welkom bij het dessert.

BO17

Franciacorta DOCG Brut La Capponcina
(methode champenoise)

Chardonnay + Pinot Bianco

€ 84,80

Schuimwijn van grote klasse, inmiddels erkend in alle internationale kringen. De mooiste vrucht uit de naamgenote streek in de provincie Brescia, de schuilplaats van de Lago d'Iseo, inmiddels
gedefiniëerd als de Champagnestreek van Italië. Verkregen door een tweede gisting in de fles van een basis wijn geboren uit de harmonische combinatie van Chardonnay en Pino Bianco
druiven. De Franciacorta rijpt en verfijnd zich tijdens een lange periode van minstens 24 maanden waarvan er minstens 18 zijn in de aanwezigheid van gist. Rijk aan zeer fijne aanhoudende
bubbels, strokleur met groene tinten, van smaak is hij zeer fijn fruitig met een typische toets van gist, fris en smaakvol. onoverkomelijk als aperitief, past ook prachtig bij iedere maaltijd met
voorkeur voor zeevis, schaaldieren in het bijzonder. Niet aangeraden voor bij desserts.

Prijs in €

Degustatiepakket Wit en Rosé

ibtw

BO8

Garda Classico Doc Chiaretto Rosè di Picedo

Groppello + Marzemino + Sangiovese + Barbera
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Typische rosé wijn met gecorseerd karakter en een lange afdronk. Past bij alle soorten fijne gerechten, bij appetizers, bij groenten, bij voorgerechten op basis van vis of wit vlees, maar ook bij
hoofdgerechten met vis uit zoet of zeewater.

BO10

Capriccio di Riesling Italico Garda DOC

Riesling Italico + Incrocio Manzoni

Een zeer elegante wijn steeds droog maar fruitig met o.a. tinten van limoen, appel en honing.
Uiterst perfect bij zowel zee als zoetwater visgerechten. Ook samen met groenten en wit vlees, zoals b.v. vittelo tonnato.

BO12

Lugana Doc Selezione Etichetta BLU

100% Trebbiano di Lugana

De zeer typische wijn van het Garda Meer is steeds droog en fruitig maar met een rondere textuur dan de vorige Capriccio, met vleugjes van rijpe meloen ,perzik en amandel. Uitstekend als
aperitief, past bij versnapperingen, bij Italiaanse voorgerechten op basis van groenten en vis en bij alle visgerechten.

€ 67,13

Prijs in €

Degustatiepakket Wit en Bubbels

ibtw

BO14

Riviera Rosè Frizzante

Groppello + Marzemino + Sangiovese + Barbera
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Een aanrader voor de zomerse maanden. Licht sprankelende rosé wijn ontstaan door natuurlijke fermentatie volgens de Charmat methode.
Trekt zijn eigenschappen uit de Rosé Chiaretto. Dit levert een smaakvolle frisse wijn met een zeer aangename zuurheidsgraad samen met de typische geur van gist. Te serveren rop een
temperatuur van 7 °C. Perfect als aperitief, om te genieten op een terrasje. Past bij lichte voorgerechten op basis van groenten, wit gegrild vlees, salades, en zowel bij zee als zoetwater vissen.

BO15

Il Pelèr Spumante BRUT

Riesling Italico + Pinot Bianco

Droge maar fruitige schuimwijn volgens de Charmat methode. Zijn eigenschappen klinken als levendigheid en zachtheid doorheen geweven met een stijlvolle finesse. Uitstekend als aperitief.
Steeds droog maar toch fruitig. Past zeer goed bij zee en zoetwater vissen, bij verse gerechten en salades en, omwille van zijn zachtheid, ook bij nagerechten.

BO16

Prosecco DOC Treviso BRUT

Prosecco / Glera

Waarschijnlijk de meest klassieke en bekende schuimwijn uit Italië. Ontstaan door het gisten volgens de Charmat methode van de beste Prosecco druiven vanuit de streek van Valdobbiadene.
Uitmuntend Italiaans aperitief of in combinatie zoals b.v. in de "Aperol Sprits", Past perfect bij fijne voorgerechten met groenten, maar ook bij alle soorten visgerechten en omwille van de
zachtheid van de Prosecco druif is hij ook welkom bij het dessert.

BO8

Garda Classico Doc Chiaretto Rosè di Picedo

Groppello + Marzemino + Sangiovese + Barbera
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Typische rosé wijn met gecorseerd karakter en een lange afdronk. Past bij alle soorten fijne gerechten, bij appetizers, bij groenten, bij voorgerechten op basis van vis of wit vlees, maar ook bij
hoofdgerechten met vis uit zoet of zeewater.

BO10

Capriccio di Riesling Italico Garda DOC

Riesling Italico + Incrocio Manzoni

Een zeer elegante wijn steeds droog maar fruitig met o.a. tinten van limoen, appel en honing.
Uiterst perfect bij zowel zee als zoetwater visgerechten. Ook samen met groenten en wit vlees, zoals b.v. vittelo tonnato.

BO12

Lugana Doc Selezione Etichetta BLU

100% Trebbiano di Lugana

De zeer typische wijn van het Garda Meer is steeds droog en fruitig maar met een rondere textuur dan de vorige Capriccio, met vleugjes van rijpe meloen ,perzik en amandel. Uitstekend als
aperitief, past bij versnapperingen, bij Italiaanse voorgerechten op basis van groenten en vis en bij alle visgerechten.

€ 72,53

Prijs in €

Degustatiepakket Rood

ibtw

BO2

Garda Classico Doc Rosso Superiore Collezione
Vigne di Picedo
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Deze zeer geslaagde en evenwichtige combinatie van 4 druivensoorten levert ons deze prachtige en succesvolle wijn met een fijn bouquet van rode vruchten. Hij past uitstekend bij alle soorten
rood vlees zowel gestoofd dan gebraden en bij kaasschotels.

BO4

Garda Classico Doc Groppello
Collezione Vigne di Picedo

100% Groppello

Dit is een fijne monocepage wijn typerend van uit Lombardije met een subtiel bouquet van rode vruchten. Deze kan, volgens ieders smaak, zowel op kamer temperatuur gedronken worden dan
bij 7°C, waar dan de kersen achtergrond naar voor komt. Past bij salami's, voorgerechten, gebraden vlees, pizza en verse kazen.

B05

Garda Doc Marzemino “Bersamino” Collezione
Vigne di Picedo

100% Marzemino

De Marzemino wijn werd al door W.A. Mozart geprezen. "Versa il vino! Eccellente Marzemino!" zingt men in zijn opera "Don Giovani" .
Deze monocepage gecorseerde wijn is donker van kleur, zijn bouquet bestaat uit een subtiele combinatie van pruimen en rode vruchten met een lange afdronk. Te serveren bij gerechten met
rood vlees, gestoofd of gebraden, bij wild, bij rijpe kazen en bij gedroogd fruit.

CO1

Valpolicella Classico "SAVOIA"

Corvina 60% Corvinone 20% Rondinella 10%
andere 10%

Rond en fruitig met een goede afdronk, evenwichtig en vol van smaak met een vleugje van krieken en rode vruchten met zachte en goed gestructureerde tannine. Deze wijn past bij alle
maaltijden en is best geserveerd bij het voorgerecht.

CO3

Valpolicella Classico Superiore Pipioni

Corvina 60% Corvinone20% Rondinella 10%
andere 10%

Ruikt intens naar pruim, gekookt fruit en kruiden achtervolgd door een vleugje balsamiek. De wijn zit vol aroma's in evenwicht met een goed geproportioneerd spoor van kruiden voor een
harmonische smaak. De verfijning in vaten verrijkt de aromatische complexiteit van deze belangrijke wijn. Past zowel bij voorgerechten met vlees saus dan BIJ rood vlees, gegrild vlees, wild en
rijpe en pittige kazen.

CO5

Ripasso della Valpolicella "Campo Carlin"

Corvina 60% Corvinone20% Rondinella 10%
andere 10%

Ruikt zeer sterk naar kersen en zwarte bessen met een geheugen van kruiden. De wijn heeft een opmerkelijke volle "body", een krachtige harmonie met elegante tinten van kruiden en sporen
van zure kersen en hints van wild fruit. Het alcohol gehalte bind zich in de structuur en met de elegantie van de tannine. Veelzijdige wijn die bij alle soorten vleesgerechten past en bij
belangrijke voorgerechten. Ook uitstekend bij gerijpte en pittige kazen.

€ 103,44

Prijs in €

Degustatiepakket "Basis Selectie"

ibtw

BO16

Prosecco DOC Treviso BRUT

Prosecco / Glera
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Waarschijnlijk de meest klassieke en bekende schuimwijn uit Italië. Ontstaan door het gisten volgens de Charmat methode van de beste Prosecco druiven vanuit de streek van Valdobbiadene.
Uitmuntend Italiaans aperitief of in combinatie zoals b.v. in de "Aperol Sprits", Past perfect bij fijne voorgerechten met groenten, maar ook bij alle soorten visgerechten en omwille van de
zachtheid van de Prosecco druif is hij ook welkom bij het dessert.

BO10

Capriccio di Riesling Italico Garda DOC

Riesling Italico + Incrocio Manzoni
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Een zeer elegante wijn steeds droog maar fruitig met o.a. tinten van limoen, appel en honing.
Uiterst perfect bij zowel zee als zoetwater visgerechten. Ook samen met groenten en wit vlees, zoals b.v. vittelo tonnato.

BO12

Lugana Doc Selezione Etichetta BLU

100% Trebbiano di Lugana

De zeer typische wijn van het Garda Meer is steeds droog en fruitig maar met een rondere textuur dan de vorige Capriccio, met vleugjes van rijpe meloen ,perzik en amandel. Uitstekend als
aperitief, past bij versnapperingen, bij Italiaanse voorgerechten op basis van groenten en vis en bij alle visgerechten.

BO2

Garda Classico Doc Rosso Superiore Collezione
Vigne di Picedo

Groppello + Marzemino + Sangiovese + Barbera

Deze zeer geslaagde en evenwichtige combinatie van 4 druivensoorten levert ons deze prachtige en succesvolle wijn met een fijn bouquet van rode vruchten. Hij past uitstekend bij alle soorten
rood vlees zowel gestoofd dan gebraden en bij kaasschotels.

CO1

Valpolicella Classico "SAVOIA"

Corvina 60% Corvinone 20% Rondinella 10%
andere 10%

Rond en fruitig met een goede afdronk, evenwichtig en vol van smaak met een vleugje van krieken en rode vruchten met zachte en goed gestructureerde tannine. Deze wijn past bij alle
maaltijden en is best geserveerd bij het voorgerecht.

CO3

Valpolicella Classico Superiore Pipioni

Corvina 60% Corvinone20% Rondinella 10%
andere 10%

Ruikt intens naar pruim, gekookt fruit en kruiden achtervolgd door een vleugje balsamiek. De wijn zit vol aroma's in evenwicht met een goed geproportioneerd spoor van kruiden voor een
harmonische smaak. De verfijning in vaten verrijkt de aromatische complexiteit van deze belangrijke wijn. Past zowel bij voorgerechten met vlees saus dan BIJ rood vlees, gegrild vlees, wild en
rijpe en pittige kazen.

€ 77,68

Prijs in €

Degustatiepakket "Top Selectie"

ibtw

BO17

Franciacorta DOCG Brut La Capponcina
(methode champenoise)

Chardonnay + Pinot Bianco

0,75

12,5

1

Schuimwijn van grote klasse, inmiddels erkend in alle internationale kringen. De mooiste vrucht uit de naamgenote streek in de provincie Brescia, de schuilplaats van de Lago d'Iseo, inmiddels
gedefiniëerd als de Champagnestreek van Italië. Verkregen door een tweede gisting in de fles van een basis wijn geboren uit de harmonische combinatie van Chardonnay en Pino Bianco
druiven. De Franciacorta rijpt en verfijnd zich tijdens een lange periode van minstens 24 maanden waarvan er minstens 18 zijn in de aanwezigheid van gist. Rijk aan zeer fijne aanhoudende
bubbels, strokleur met groene tinten, van smaak is hij zeer fijn fruitig met een typische toets van gist, fris en smaakvol. onoverkomelijk als aperitief, past ook prachtig bij iedere maaltijd met
voorkeur voor zeevis, schaaldieren in het bijzonder. Niet aangeraden voor bij desserts.

BO12

Lugana Doc Selezione Etichetta BLU

100% Trebbiano di Lugana
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De zeer typische wijn van het Garda Meer is steeds droog en fruitig maar met een rondere textuur dan de vorige Capriccio, met vleugjes van rijpe meloen ,perzik en amandel. Uitstekend als
aperitief, past bij versnapperingen, bij Italiaanse voorgerechten op basis van groenten en vis en bij alle visgerechten.

BO6

Garda Doc Marzemino “Bersamino” Barricato
Collezione Vigne di Picedo

100% Marzemino

Nog een stapje verder! Door de Marzemino "Bersamino" wijn jaren te laten rijpen in eiken vaten krijgt hij nog meer karakter en souplesse.
Dit levert ons een wijn met top klasse die natuurlijk past bij rood vlees, wild, rijpe kazen... maar die ook als meditatiewijn kan dienen.

CO3

Valpolicella Classico Superiore Pipioni

Corvina 60% Corvinone20% Rondinella 10%
andere 10%

Ruikt intens naar pruim, gekookt fruit en kruiden achtervolgd door een vleugje balsamiek. De wijn zit vol aroma's in evenwicht met een goed geproportioneerd spoor van kruiden voor een
harmonische smaak. De verfijning in vaten verrijkt de aromatische complexiteit van deze belangrijke wijn. Past zowel bij voorgerechten met vlees saus dan BIJ rood vlees, gegrild vlees, wild en
rijpe en pittige kazen.

CO5

Ripasso della Valpolicella "Campo Carlin"

Corvina 60% Corvinone20% Rondinella 10%
andere 10%

Ruikt zeer sterk naar kersen en zwarte bessen met een geheugen van kruiden. De wijn heeft een opmerkelijke volle "body", een krachtige harmonie met elegante tinten van kruiden en sporen
van zure kersen en hints van wild fruit. Het alcohol gehalte bind zich in de structuur en met de elegantie van de tannine. Veelzijdige wijn die bij alle soorten vleesgerechten past en bij
belangrijke voorgerechten. Ook uitstekend bij gerijpte en pittige kazen.

CO7

Amarone "Vigneti dei Coali"

Corvina 60% Corvinone20% Rondinella 10%
Molinara 10% andere 10%

Door het zeer zorgvuldige handmatig oogsten van de druiven Corvina , Corvinone , Rondinella en Molinara waarna men de druiven in een speciale ruimte laat uitdrogen voor een periode
variërend van drie tot vijf maanden en vervolgens, na gisting, laat rijpen in eiken vaten voor een rijping van ongeveer 4tot 5 jaar of meer. Dit levert een wijn van buitengewone kracht ,
elegantie en trots. Zijn intense robijnrode kleur met granaat tinten op de boord, de neus vertaalt zich in een fijn bouquet met hints van verschillende soorten rijp fruit , jam , fruit in alcohol ,
zwarte peper , leder en chocolade. In de mond verrast hij door zijn intensiteit, zijn lange afdronk en zijn elegante tannine in perfecte balans met de smaak van zachte noten. Deze Amarone
proeven is een unieke barokke ervaring een aanrader voor alle wijnliefhebbers . Aangeraden voor het voorbereiden van wild, past bij rood vlees en wild, bij gegrilde schaaldieren en bij pittige
en gerijpte kazen.

€ 181,21

