Bella Italia

procsecco superior
valdobbiandene - terre nardin
druif
streek

prosecco
valdobbiadene

De aanhoudende, delicate fruitige geur weerspiegelt de originele prosecco.
Met haar uitnodigende aangename smaak is deze prosecco perfect te
combineren met iedere antipasti, wit vlees of visgerechten.
Ook zeer geschikt als aperitief of na de maaltijd.

procsecco superior
moscato spumante - oro di corte
druif
streek

moscato
piemonte

Opwekkend fris zoete en milde licht mousserende witte wijn. Uitbundige geur
met indrukken van appels en muskaat. Frisse tintelende, zoete afdronk.
Uitstekend als aperitief, bij visgerechten, nagerechten en verschillende kaassoorten.

rode wijnen
syrah sicilia igt - baronie coraldo
druif
streek

syrah
sicilia

Kruidige robijnrode heldere wijn met een geur van zwarte peper, tijm en wild
fruit. Fluweelzachte smaak met zachte tannine en een plezierige afdronk.
Begeleid zeer goed visgerechten, gerookte zalm en gekruide wit vleesgerechten.

nero d.o.c. II nuraghe
druif
streek

cannonau de sardegna
sardegna

Droge rode wijn, ideaal voor allerlei gerechten ook perfect voor rode
vlees- en pittige kaassoorten.
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rode wijnen
araja rosso santadi
druif
streek

carignano en sangiovese
valli di porto pino

Deze wijn is verkregen van wijnranken uit de beste wijnstreken van Sardinië.
Een rondborstige, harmonieuze wijn, die een uitstekende begeleider is bij rode
vleessoorten, wild en visgerechten in saus. Ook perfect in combinatie met licht
gerijpte schapenkaas.

	corvina igp tinazzi
druif
streek

corvina
veneto

De Corvina Verona is intens en helder robijnrood. Vol gestructureerd,
fluweelzacht en harmonieus. Geschikt voor geroosterd of gegrild vlees,
stoofvlees, wildgerechten, rijpe kazen, pasta en risotto.

monteré ripasso ca’de rocchi
druif
streek

corvina, rondinella, molinara
veneto

Robijnrode wijn uit de Veneto streek met een geur vol van pruimen, amarenen
en leer. Met een volle smaak en lange afdronk is deze wijn uitstekend geschikt
voor gebraden vlees en rijpe kazen.

	chianti classico docg
tenuta poggio al mandorli
druif
streek

sangiovese, canoiolo, trebbiano
greve, chianti, classico regio

Deze chianti kan het beste uit een groot tulpvormige glas worden gedronken,
omdat het bouquet dan het beste tot zijn recht komt. Rond, vol, langdurige
smaak en fijne afdronk. Heerlijk bij rood vlees, wild en lang gerijpte kazen.

Bella Italia

rode wijnen
rocca rubia d.o.c riserva santadi
druif
streek

carignano
sadegna

Deze wijn is op antieke wijze geproduceerd door de druivenmost verscheidene
dagen in contact te laten met de schil. Daarna kort gerijpt in “Bariques” om
daarna in de flessen te worden gebotteld. Deze wijn wordt aanbevolen voor
rode vleessoorten, wild en gerijpte kaas.

amarone classico d.o.c.
‘la bastia’ tinazzi
druif
streek

corvina, molinara
veneto

Portachtige kruidig, intense geur met een diep granaat-rode kleur. De smaak is
vol en kruidig met een vleugje zoete vanille, zachte tannine met een bittertje in
de afdronk. Geschikt voor gegrild vlees, wild met polenta en belegen kazen.

witte wijnen
	pinot grigio c.o.f d.o.c
conte d’attimis maniago
druif
streek

pinot grigio
trentino

Heldere lichtgele wijn met een typisch fruitig bouquet, waar tonen van rijpe
peer zijn te ontdekken. De smaak is droog, van een goede structuur en volledig
in balans. Uitermate geschikt voor wit vlees en vis.

lugana cento filari d.o.c. cesari
druif
streek

turbiana, chardonnay
veneto

Deze witte wijn is afkomstig uit Veneto. Gelegen aan de grens met Lombardi
langs de zuidelijke oevers van het Gardameer. De intense aroma-overvloed van
bloemen en citrusvruchten zijn goed te proeven in deze volle witte wijn.
Goed uitgebalanceerd, medium body, fris, fruitig en soepel. Een prima combinatie bij hors d’oeuvres, soepen, vis en zeevruchten.
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witte wijnen
	sauvignon c.o.f. d.o.c.
conte d’attimis maniago
druif
streek

sauvignon
friuli

Strogeel witte wijn met een aroma van citrusfruit, groene paprika,
tomatenbladeren, vlierbessen en vanille. Een fijne aromatische fluwelen
smaak. Zeer geschikt bij lichte voorgerechten, schaal- en schelpdieren zoals
kreeft, rivierkreeft, zalm, soepen, wit vlees en kazen.

la cala - sella & mosca
druif
streek

vermentino
sardegna

Fruitige witte wijn met licht vertoon van appel. Droog met een delicate
zuurheid. Uitgebalanceerd en zacht. Past uitstekend bij voorgerechten,
visgerechten, pasta, kazen en risotto.

terre bianche d.o.c. - sella & mosca
druif
streek

torbato
alghero, sardegna

Frisse elegante wijn met goudkleurige strokleur. Droog met een geaccentueerd
bouquet en veel finesse in smaakbeleving. Combineert uitstekend met visgerechten.

chardonnay d.o.p. - rosset erroir
druif
streek

chardonnay
vallée d’aoste

Strogeel frisse, fruitige wijn met accenten van groene peper en citroenen.
Droge, fruitige volle smaak met nuances van vanille en kruiden van
de houten rijpvaten. Een erg veelzijdige wijn, die met vele gerechten uit
de complete maaltijd te combineren is, zowel simpele als de wat meer
bewerkte gerechten.
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witte wijnen
	karmis - contini
druif
streek

vernaccia
sardegna

Vernaccia druiven met andere traditionele druivensoorten.
Schitterende lichtgele strokleur, te serveren bij vis en witte vleessoorten.

rosé wijnen
rosé de aighero - sella & mosca
druif
streek

vermentino
ardegn

Heerlijke rosé, koel geserveerd. Een uitstekende begeleider bij antipasti,
rollades van wit vlees, kalfsvlees, varkensvlees, konijn, vis en vissoep.

tre torri santadi
druif
streek

carignano
sardegna

Deze wijn, geproduceerd van Carignano druiven heeft een karakteristieke
smaak met een delicate geur. Perfect voor aperitieven, vis en lichte
vleessoorten.

