Menu Cadia Pelaverga
Voorgerecht: Getrancheerde diamanthaas met parmezaan en rucola
Hoofdgerecht: Papperdelle Salmone
Dessert: Limoncello parfait
Geserveerd met een fles Cadia Pelaverga
€39,50 p.p.
derde of vijfde persoon €32,50 p.p.
Cadia Pelaverga is een mooie transparante robijnrode wijn uit Piemonte. Deze wijn
kenmerkt zich door zijn smaak zoals rood fruit, peper en grapefruit.

Menu Jema Corvina
Voorgerecht: Portobello gevuld met diamanthaas
Hoofdgerecht: Eendenfilet vino rosso
Dessert: Tiramisu met ijs
Geserveerd met een fles Cesari Jema Corvina
€55,00 p.p.
derde of vijfde persoon €48,00 p.p.
Jema Corvina van het wijnhuis Cesari is een kwaliteitsvolle wijn die wordt geproduceerd in de
streek Veneto. Een mix van unieke aroma’s, rode bessen, kersen, rozijnen, licht gebrande cacao,
koffiebonen en toast. In de mond is de wijn soepel, vol en perfect gebalanceerd gevolgd door een
lange elegante afdronk.

Menu La Prima
Aperitief: Bruchetta
Voorgerecht: Carpaccio classico
Hoofdgerecht: Filetto tartufo (tournedos met verse truffel uit Italië)
Dessert: Twee authentieke Italiaanse kazen met walnoot
Geserveerd met een fles Chianti gran selezione van Castello Vicchiomaggio
€75,00 p.p.
derde of vijfde persoon € 68,00 p.p.
Deze Italiaanse rode wijn komt uit Toscane en is gemaakt van de Sangiovese en Merlot druiven.
Een heerlijke wijn met body, vol donker bosfruit, gedroogde pruim, kersen, laurier, peper en wat
nootachtige tonen.
Voorwaarden & info:
één fles wijn is per twee personen.
Prijs per fles wijn zonder menu :
-Cadia Pelaverga €33,50
-Jema Corvina Cesari €44,50
-Chianti gran selezione VicchioMaggio €75,00
Heeft u een allergie? Geef dit dan aan bij een van onze medewerkers.

Menu Pinot Grigio
Antipasti de luxe een proeverij van diverse warme en koude gerechten.
€32.50 p.p.
derde of vijfde persoon €25.50 p.p.
De Pinot Grigio van La Toretta komt uit Venetië. Deze mooie witte wijn typeert zich door
zijn middellange afdronk en kent tonen van appel, licht kruiden, noten en kaneel.
Hierdoor is de smaak bloemig en fris.

Menu Caprile
Aperitief: Twee oesters
Voorgerecht: Gamba's pil pil met focaccia brood
Hoofdgerecht: Scalopina vino bianco con limone
Dessert: Twee soorten authentieke Italiaanse kazen
Geserveerd met een fles Peter Zemmer Caprile
€42,50 p.p.
derde of vijfde persoon €35,50 p.p.
De Caprile van Peter Zemmer is een witte wijn gemaakt van de Müller-Thurgau druif
uit de Noord-Italiaanse streek Alto Adige. Het is een droge elegante wijn die mooi in
balans is, met geuren van vlierbloesems, tropisch fruit en vers hooi en op de tong
lychee, groene appeltjes en rode bessen.

Menu Cadia Arneis
Voorgerecht: Vitello tonato
Hoofdgerecht: Dorade filet
Dessert: Scropino dello chef
Geserveerd met een fles Cadia Langhe D.O.C. Arneis
€49,50 p.p.
derde of vijfde persoon €42,50 p.p.
Cadia Langhe D.O.C. Arneis is gemaakt van 100% Arneis druiven. De wijn is lichtgeel
van kleur en wordt gekenmerkt door de smaken perzik en acacia. De smaak is zacht,
genuanceerd en mineraal-achtig. De afdronk is lang, zacht en evenwichtig.
Voorwaarden & info:
één fles wijn is per twee personen.
Prijs per fles wijn zonder menu :
-La Toretta Pinot Grigio €19,50
-Peter Zemmer Caprile €32,50
-Cadia Langhe D.O.C. Arneis €36,00
Heeft u een allergie? Geef dit dan aan bij een van onze medewerkers.

