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Madregale Terre di Chieti Pinot Grigio 2021
Fruitige droge witte wijn uit Italië met een fris aroma van rijpe peren. De

smaak is sappig, zuiver en elegant. Prima als aperitief, maar ook goed te

combineren met lichte voorgerechten en salades.

Pinot Grigio

Abruzzen
Italië

€ 4,75 € 23,50

Cantina Cardèto Umbria Matile Rosa 2019
Italiaanse zalmroze rosé met een fris aroma van rood fruit. De smaak is

droog, zacht en fris. Mooi als aperitief of bij voorgerechten met vis of

koude vleesgerechten.

Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon

Umbrië
Italië

€ 4,75 € 23,50

Duca della Rocca Primitivo 2021
Volle, rode wijn met een frisse kruidigheid en rijp fruit in de geur. De

smaak is zacht, vol en rond en eindigt geurig en evenwichtig.

Primitivo

Apulië
Italië

€ 4,75 € 23,50

Mousserend

Loredan Gasparini Asolo Prosecco Superiore
Spumante
Droge, mousserende witte wijn uit Italië, met de geur van bloemen en fruit

en een frisse, volle smaak. Uitstekend als aperitief, maar ook erg lekker

bij gerookte vis of oesters.

Glera

Veneto
Italië

€ 5,50 € 30,00

Moët & Chandon Impérial Brut
Het is 's werelds bekendste mousserende wijn, de Moët & Chadon Brut

Impérial. Voordat deze Champagne op de markt wordt gebracht rijpen ze

minimaal 15 maanden in de kelders van Champagne hoofdstad Reims.

Meerdere malen onderscheiden!

Pinot Noir, Meunier, Chardonnay

Champagne
Frankrijk

€ 87,50
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Open wijnen wit Herkomstgebied Per glas Per fles

Monte del Frà Lugana 2020
Frisse, droge witte wijn uit Italië, met een aroma van vers fruit en licht

toast. De sappige, fruitige smaak combineert goed met koude buffetten of

frisse voorgerechten. Ook lekker als aperitief.

Trebbiano

Veneto
Italië

€ 7,75 € 38,00

Caruso e Minini Terre Siciliane Terre di Giumara
Grecanico 2020
Italiaanse witte wijn met de geur van rijp geel fruit, appel en bloemen. De

smaak is fris, sappig en rond, met een mooie aromatische lengte. Prima

begeleider van niet al te kruidige voorgerechten en vis.

Grecanico

Sicilië
Italië

€ 6,95 € 34,50

Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Pinot Grigio
2020
Geurige, droge witte wijn uit Noord-Italië, met een frisse, licht-tintelende

smaak. Lekker bij gepocheerde of gebakken vis, schaal- en schelpdieren

of als aperitief.

Pinot Grigio

Friuli
Italië

€ 6,95 € 35,50

Domaine de La Baume Elite d'Or 2019
Intens geurend naar nieuw eikenhout, met tonen van rijp, wit, exotisch

fruit. Volle, droge smaak met lang aanhoudende afdronk.

 

Chardonnay, Roussanne

Languedoc
Frankrijk

€ 8,50 € 47,50
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Feudo Arancio Cabernet Sauvignon 2020
frisse tonen van rood fruit, bessen en een vleugje eikenhout. De smaak is

rond, toegankelijk en aromatisch, met een geurige, evenwichtige finale.

Cabernet Sauvignon

Sicilië
Italië

€ 5,50 € 26,50

Cantine Due Palme Salento Albrizzi 2019
Dieprode wijn uit Zuid-Italië, met het aroma van gestoofd fruit en nieuw

eikenhout. Prima wijn om zo te drinken. Maar de volle, zachte smaak

combineert ook goed met gekruide schotels, pizza of barbecuegerechten.

Cabernet Sauvignon, Primitivo

Apulië
Italië

€ 6,95 € 32,50

La Cour des Dames Pays d'Oc Merlot 2020
Franse rode wijn met een aroma van bramen, bessen, vanille en karamel.

Dankzij de zachte, evenwichtige smaak lekker als terraswijn, maar ook

heerlijk bij koude voorgerechten.

Merlot

Languedoc
Frankrijk

€ 5,50 € 25,50

Viña Falernia Elqui Valley Carmenère Gran
Reserva 2018
Volrode Chileense wijn met een fraai aroma van eikenhout, kruiden en

rijpe bosvruchten. De smaak is vol en aromatisch. Mooie wijn bij rund- of

kalfsvlees of geurige stoofschotels.

Carmenère

Elqui Valley
Chili

€ 7,95 € 45,00
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Panizzi Vernaccia di San Gimignano 2020
Droge Italiaanse witte wijn met een aroma van bloemen, anijs en

amandel. Dankzij de zachte smaak ideaal bij gerechten met

paddenstoelen, blank gevogelte of gepocheerde vis.

Vernaccia, Manzoni Bianco

Toscane
Italië

€ 6,95 € 42,50

Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Sauvignon
Blanc 2020
Frisdroge witte wijn uit Italië, met een aroma van citrus, grapefruit en

buxus. De sappige, pittige smaak combineert heel goed met frisse

voorgerechten of gebakken vis.

Sauvignon Blanc

Friuli
Italië

€ 5,95 € 35,50

Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Chardonnay
2020
Italiaanse witte wijn met een aroma van appel en perzik en een krachtige,

evenwichtige smaak. Past heel goed bij antipasti en vis, maar ook bij

pasta met vis of carbonarasaus.

Chardonnay

Friuli
Italië

€ 5,95 € 31,50

Ca dei Frati Lugana 2019
Frisse droge witte wijn met in het aroma nuances van vers fruit en licht

toast. De smaak is sappig en jeugdig, met een fruitige en aanhoudende

afdronk.

Turbiana

Veneto
Italië

€ 49,50
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Luxe wijnen Rood Herkomstgebied Per glas Per fles

Tierras de Murillo Rioja Crianza 2018
Heel herkenbare, zijdezachte Rioja, met een prachtige balans tussen

frisheid en zachtheid. Heerlijk bij vele gekruide gerechten, zowel van

gevogelte als vlees. Ook lekker bij pittige voorgerechten.

Tempranillo

Rioja
Spanje

€ 5,25 € 28,95

Stefano Accordini Valpolicella Ripasso Classico
Superiore 2019
Italiaanse dieprode wijn met een kruidig aroma, evenwicht, kracht en

souplesse. Prima bij karaktervolle gerechten als kruidige stoofschotels,

ossobuco of hazenpeper.

Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone, Molinara

Veneto
Italië

€ 8,45 € 51,50

Stefano Accordini Amarone della Valpolicella
Classico 2018
Intense en complexe Italiaanse rode wijn. De geur neigt naar krenten en

pruimen, de smaak is geconcentreerd en zacht. Echt een wijn om buiten

de maaltijd van te genieten, of met een gerijpte kaas.

Corvina Veronese, Rondinella, Molinara

Veneto
Italië

€ 89,95

Pieri Brunello di Montalcino 2016
Italiaanse rode wijn met gekonfijt fruit, pruimen en bessen in het aroma

en nuances van eikenhout. Vol, evenwichtig en krachtig van smaak, dus

heerlijk bij wild, gegrilde gerechten of fijne, oude kaas.

Sangiovese

Toscane
Italië

€ 79,95

Fratelli Seghesio Barolo 2017
Toegankelijke Barolo met de geur van eikenhout, specerijen en rijp zwart

fruit. De smaak is verfijnd, verleidelijk en met een stevige bite. Heerlijk bij

stoofgerechten of gegrild vlees.

Nebbiolo

Piemonte
Italië

€ 69,95



La Padella
Rozendaalselaan 12
6881LC Velp

Zoete wijnen: Herkomstgebied Per glas Per fles

Tonino Semi Sweet
Zoete lichte smaak, Aroma´s van meloen, gele appel, specerijen en

amandel.

Catarratto, Grecanico, Inzolia

Sicilië
Italië

€ 4,75 € 23,50

La Caudrina Moscato d'Asti 2021
Volzoete, frisse mousserende witte wijn uit Italië, met de intense geur van

muskaatdruiven en lychees. Heerlijk bij desserts met fruit, ijs of gebak,

maar ook erg lekker buiten de maaltijd om.

Muscat

Piemonte
Italië

€ 4,95

Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Pass the
Cookies! Verduzzo unoaked 2020
Italiaanse witte wijn met de geur van acacia, noten, vanille en honing. De

smaak is vol, zoet en fris, met een beetje citrus. Heerlijk als aperitief, bij

zoete desserts of blauwe kaas.

Verduzzo, Riesling

Friuli
Italië

€ 5,50

Alvear Montilla-Moriles Pedro Ximénez 1927
Karaktervol sherry type wijn met een donkere mahoniekleur. Intens van

smaak met een vleugje pruimen en chocolade. Heerlijk bij blauwaderkaas

en gedroogd fruit, maar ook bij desserts of als topping over ijs.

Pedro Ximénez

Montilla-Moriles
Spanje

€ 6,25

Quinta da Romaneira Fine Ruby Port
Jonge, robijnrode Port met jamachtig fruit van kers, pruim, blauwe bes

plus specerijen (jeneverbes, kruidnagel). Mildzoet en mooi sappig in

smaak met evenwichtige frisheid en soepele tannines. Fraai in combinatie

met een lichtpittige blauwe kaas of een chocoladedessert.

Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barocca

Douro
Portugal

€ 5,75

Quinta da Romaneira Fine Tawny Port
Fraaie Tawny met een verfijnde, ontwikkelde geur van tabak, pruimedant,

vijg, gebrande noten en kaneel. Toegankelijk en volzoet in smaak met

zondoorstoofd fruit en zachte tannine. Mooi bij notengebak met karamel

of harde, oude kazen.

Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barocca

Douro
Portugal

€ 5,75

Quinta da Romaneira Tawny Port 10 Years Old
Verrfijnde Tawny met een complexe, gerijpte geur van pruim, dadel,

tabak, rozijnen en karamel. De smaak is delicaat en volzoet met

gedroogd fruit, zachte tannine en milde zuren. Heerlijk bij noten- en

chocoladedesserts of gerijpte harde kazen.

Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barocca

Douro
Portugal

€ 10,95
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