Wit

Wijnen / Vini

Pinot grigio Cantina Castelnuovo 1958
glas € 4,50
		
fles € 24,50
Strogeel, een bouquet van bloemen en zoetig fruit. Fris en
kruidig in de mond. Hints van broodkruim.

Verdicchio, dei Castelli di Jesi Classico
glas € 4,95			
fles € 27,50
Strogele Verdicchio. Een bouquet van limoen en een klein
beetje anijs. Mineraalrijke afdronk, zorgt ervoor dat deze
frisse en fruitige wijn een echte dorstlesser is.

Grisela Soave Classico DOC, Tessari
glas € 5,25			
fles € 29,50
Een wijn met een goudgele kleur die wordt gekenmerkt door
elegante geuren van citrus, appeltjes en veldbloemen. Hartige
en minerale tonen zorgen ervoor dat deze wijn toch heerlijk
fris blijft.

Angelo Negro Moscato d’Asti
glas € 4,75			

fles € 25,00

Is helder strogeel van kleur en bevat mooie groene reflecties.
Deze witte wijn heeft een klassieke expressie die herkenbaar
is voor de Muscaat. De wijn ruikt naar sinaasappelbloesem
en perzik. Ook kom je wat salie tegen. In de mond is deze
Moscato halfzoet en vind je elegante en intens fruitige tonen
van perzik en sinaasappel.

Lugana di Ca ‘Lojera

fles € 32,50

Een strogele kleur met groenachtige tinten verwerft gouden
reflecties. Met omhullende fruitige hints van meloen,
mandarijn, grapefruit en munt. In de mond is hij fris en fruitig. Uitstekend als aperitief of perfect bij pasta en vis.

Greco di Tufo DOCG, Aletheia

fles € 45,00

Strogele wijn met een complex aroma van rijp fruit, perzik,
ananas, abrikoos en ceder. De smaak is droog, warm, zacht,
met een goede frisheid.

Rosé

Chiaretto classico, Cantina Castelnuovo 1958
glas € 4,50			
fles € 24,50
Deze vriendelijke rosé heeft aroma’s van rood fruit. Zacht van
smaak en is een echte dorstlesser.

Chiaretto Miti DOC, Garda Classico
glas € 6,25		
fles € 32,50
Een rosé van zeer hoge kwaliteit! Een heerlijk zoetje, maar
toch ook droog. Fris, slanke body en een delicate geur typeren
deze rosé. Lichte tonen van rozen-blaadjes, appels
en amandelen.

Rood

Nero Di Trola, Latentia Novantaceppi
glas € 4,50			
fles € 24,50
Intens robijnrode wijn met violet tinten. De neus heeft tonen
van vanille, kruiden en rode(bos)vruchten. Met subtiele
tannines in de afdronk.

Tacco Barocco Negroamaro
glas € 4,95			

Prosecco Corte Nova DOC
glas € 4,95 fles € 25,00

Deze heerlijke prosecco is goudgeel van
kleur en heeft veel fruitige aroma’s.
Mooi in balans, fris zuur met een
subtiele bubbel.

fles € 27,50

Een mooie rode diepe kleur met de smaak van donkerrood
fruit. Intense neus, maar toch een mild aroma. Dit komt doordat de wijn wordt gerijpt in eiken vaten. Een mooie complexe
wijn, met een karakteristieke smaak van kruiden. Indrukwekkende lange afdronk.

Brunello di Montalcino DOCG
fles € 59,95

Een klassieke Brunello. Granaatappel rood. Aroma’s van
bosbessen en tabak. De afdronk is lang, met tonen van pruimen en aarde. Elegante wijn met tannines om van te
watertanden. Een van onze toppers!

Barolo DOCG
fles € 54,50

De Barolo DOCG wijn heeft zoveel raffinement en kracht dat
‘ie blijft verbazen. Tabak, specerijen, kruiden en vooral de
klassieke lange Italiaanse afdronk maakt deze wijn zo
ontzettend mooi.

Re Pazzo Valpolicella Classico DOC
fles € 42,50

Een rode Valpolicella Classico met een geweldige kwaliteit.
Een soepele wijn, makkelijk, lekker, goed, met een mooie
kruidige afdronk en een goede neus. Biologische wijn.

Dedicatum Rosso Veronese IGT
fles € 59,95

Deze Dedicatum Rosso Veronese heeft een robijnrode kleur, is
intens en heeft mooie aroma’s van kruiden als resultaat van
de 14 maanden rijping op Frans eikenhout. Zachte en warme
afdronk, met het juiste gehalte aan tannines.

Amarone Re Pazzo DOCG
fles € 65,00

Een complexe, corpulent en fluweelzachte Amarone wijn. De
druiven worden na de pluk 5 maanden gedroogd en dan pas
geperst. De persing is op basis van zwaartekracht en dus geen
machinale druk. Wat een geweldige wijn. Eenzame klasse
gehalte aan tannines.

Bruisende Bubbels
Sofialvento Vino Spumante Rosë
brut
fles € 35,00

Frisse en zachte smaak met fijne bubbels.
100% Sangiovese druif. Heerlijk als aperitief
en perfect bij feestelijke gelegenheden.

Jenever

Bieren van de tap

Arcerus Garganega Extra brut
fles € 35,00

‘Energieke’ strogele kleur met fijne bubbels.
Intense aroma’s van appel, vlierbessen
en kamille. Tonen van bittere amandelen
zorgen voor een frisse en blijvende smaak.
Door een tweede gisting op fles krijgt deze
wijn zijn fijne mousse.

		

Grolsch Pils (5%)

€ 2,75

Jonge Jenever
Oude Jenever

Peroni Nastro Azzurro (5.1%)

€ 2,80

Frisdranken

Grolsch premium pilsener is een stevig goudblond bier met een
volle smaak

Dit kwaliteitsbier wordt sinds 1963 volgens het originele recept in
Italië gebrouwen uit de edelste voorjaarsgerst en een unieke mix
van Italiaanse mout, maïs en hop van de hoogste kwaliteit. Een
stijlicoon uit Italië.

Grimbergen seizoensbier 			

€ 4,95

Afhankelijk van het seizoen een toepasselijke Belgisch Abdijbier

Grolsch Weizen (5.1%)		

Een krachtig, vol bier met de frisheid van citroen.

€ 4,95

Bieren uit de fles

		

Grolsch 0,0
Grolsch Radler 0.0
Grolsch Weizen 0.0

€ 3,60
€ 3,60
€ 4,85

Cognac

Whisky
Jameson Irish
Whiskey

Joseph Guy
€ 6,50 Cognac

€ 6,75

Chivas Regal
Whisky

Remy Martin
€ 6,95 Cognac

€ 6,95

Likeuren
Tia Maria
Drambuie
Amaretto
Grand Marnier
Cointreau
Baileys
Limoncello
Licor 43
Campari
Benedictine
Grappa

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4.95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

P.S.V.
Rode Port
Rode Port Tawny
Sherry Dry
Sherry Medium
Martini Bianco
Martini Rosso

€ 3,75
€ 4,00

		

Pepsi Cola
Pepsi Cola Light
Sinas
7Up
Cassis
Bitter Lemon
Tonic
Rivella
Ice Tea/ - green
Acqua Panna Toscana
Acqua Panna Toscana fles
Dubbelfris
Ginger ale
Appelsap
Schulp verse jus
Chocomelk
Melk
Fristi

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 5,95
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,85
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

		
		

		

Koffie en Thee
Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Latte macchiato
Thee
Verse muntthee
IJs koffie
Warme Chocolademelk

€ 2,60
€ 2,75
€ 2,60
€ 3,75
€ 3,85
€ 2,60
€ 3,85
€ 5,95
€ 3,50

Speciale koffie’s
Baileys Coffee

€ 7,50

Kiss Of Fire

€ 7,50

Italian Coffee

€ 7,50

Spanish Coffee

€ 7,50

French Coffee

€ 7,50

Koffie met Baileys en slagroom
Koffie met Tia Maria, Cointreau en slagroom

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4.95

Koffie met Amaretto en slagroom
Koffie met Licor 43 en slagroom
Koffie met Grand Marnier en slagroom

Seguici / Volg ons
@ToscanaAchterhoek

@ToscanaAchterhoek

