Bij Vaticano Forno draait alles om sharing.
Deze gedachte zetten wij voort in onze wijnkaart.
Daarom vindt u hieronder meerdere wijnen om
per glas te bestellen. Gezellig met z’n tweeën
“of meer uiteraard” genieten van een goed glas
wijn zonder een hele fles te hoeven bestellen.
Bovendien stemmen wij de wijnkaart af op het
seizoen met bijvoorbeeld frisse witte wijnen in
de zomer en meer volle, rode wijnen in
de koude wintermaanden.

Vino | Wijn

VINO

WIJN

Heeft u vragen over de wijn, of wilt u weten welke wijn het beste bij uw eten past?
Schroom niet en vraag het één van onze medewerkers. Zij helpen u graag een geschikte wijn te selecteren.
Mousserend
Casa Bianca Prosecco Frizzante

De witte prosecco-druif is afkomstig uit Noord-Italië. Een prosecco frizzante heeft
wat minder koolzuur en is daarom wat ronder in smaak. Frisdroog en fruitig
karakter met een verleidelijke sappigheid. Ideaal als aperitief.

Toso Moscato Spumante

per glas € 4,60
per fles € 21,00

Uit het noorden van Italië komt deze mousserende wijn gemaakt van de witte moscato druif.
Spumante wil zeggen dat het een wijn betreft met wat meer koolzuur, net als bij
champagne. Hierdoor krijgt hij wat meer frisheid. Deze wijn is geschikt als aperitief of
begeleider van dessert met vers fruit.

per fles € 18,-

Witte wijnen
Levro Chardonnay/Sauvignon Blanc

per glas € 3,80
per fles € 18,-

Tenuta le Velette Orvieto Collevolpe

per glas € 4,70
per fles € 22,50

Di Lenardo Fruili Pinot Grigio

per glas € 4,90
per fles € 23,50

Madregale Bianco

per fles € 18,50

Belisario Verdicchio di Matelica

per fles € 23,50

Di Lenardo Fruili Toh!

per fles € 26,50

Deze Italiaanse wijn komt uit de 'hak van de laars'. Fijn geel fruit in de geur.
De inzet is vol met een rijke, ronde smaak.

Orvieto is een bekend wijngebied gelegen in de Italiaanse provincie Umbrië.
Hier staan voornamelijk trebbiano druiven verbouwd. Heerlijk fruitige wijn
met nuances van geel fruit en bloemen in het aroma. Sappig en fris in smaak.

Massimo Di Lenardo is een ambitieuze wijnmaker die in Friuli (Noordoost-Italië)
prachtige wijnen maakt. Deze pinot grigio is geurig in de neus. In de smaak nuances
van sappig citrusfruit en florale tonen. De smaak is pittig, vol en fris van afdronk.

De Abruzzen ligt in het zuidoosten van Italië. De chardonnay druiven geven deze
wijn een volle en evenwichtige smaak van o.a. citrusvruchten. Een heerlijke,
frisdroge witte wijn.

In het oosten van Italië geniet de verdicchio-druif grote bekendheid. Staat aan de
basis van een volgele wijn met een pittig aroma van rijp geel fruit (perzik) en
kruidige nuances. De smaak is rond, zacht en droog en heeft een aangename lengte.

De Toh! is een bijzonder glas wijn van de Noord-Italiaanse friulano druif.
Deze witte wijn heeft een fruitig aroma met een frisse, licht tintelende smaak
en een ronde, aromatische afdronk.

VINO

WIJN

Rosé
Madregale Rosato

per glas € 3,80
per fles € 18,-

Monte del Frà Bardolino Chiaretto

per fles € 19,50

In de Abruzzen wordt rosé gemaakt van sangiovese en montepulciano druiven.
Deze wijn heeft sappig rood fruit (kersen) en florale tonen in de neus. De smaak is fris,
fruitig en vol.

In het noord oosten van Italië maken ze prachtige rose's. Deze Chiaretto wordt gemaakt
van corvina druiven. Die zorgt voor een volle smaak met rood bosfruit, zoals kersen.
Een voortreffelijke maaltijd begeleider.

Rode wijnen
Levro Negroamaro

Deze negroamaro komt uit het zuiden van Italië, Apulië. De wijn heeft een
volle smaak met veel kruidigheid en gekonfijt fruit in het aroma. De smaak is vol,
rond en zwoel.

La Natura Nero d'Avola

Op het eiland Sicilië wordt de nero d’avola druif perfect rijp. Dit is een biologische
wijn met een fruitig en licht gekruid aroma. De smaak zet soepel in en eindigt met
een pittige afdronk.

per glas € 3,80
per fles € 18,-

per glas € 4,60
per fles € 21,50

Monte del Frà Valpolicella

per glas € 4,90
per fles € 23,50

Madregale Rosso

per fles € 18,50

Villa Trasqua Chianti Classico

per fles € 31,50

Ten oosten van het Gardameer wordt de Valpolicella gemaakt van corvina, rondinella
en molinara druiven. Volrode wijn met een fris, pittig aroma waarin rood fruit en
iets leer. De smaak is rond, sappig en met een aanhoudende aromatische afdronk.

Rode wijn uit de Abruzzen gemaakt van sangiovese en montepulciano druiven.
Kruidig en fruitig in de neus. Smaakvolle en pittige rode wijn met een heerlijke
doordrinkbaarheid.

Chianti is misschien wel het meest bekende wijngebied van Italië. De gebruikte
sangiovese druiven zorgen voor een volrode Toscaanse wijn met rijp fruit en
nuances van eikenhout in de geur. De smaak zet pittig in en ontwikkelt zich stevig,
vol en aromatisch. Veel lengte!

Dessert
Di Lenardo Pass the Cookies!

Friulli ligt in het noordoosten van Italië. Hier maken ze bijzondere dessertwijn
van verduzzo druiven die na de oogst worden ingedroogd. Goudkleurige tint met
in de geur tonen van noten, vanille en honing. De smaak is volzoet met een
aangename frisheid en tonen van citrus.

per glas € 4,80
per fles 0,5 l € 32,50

Kijkt u voor onze bijzondere witte en rode wijnen op de volgende pagina.

In onze prachtige wijnkast in het midden van ons restaurant hebben wij enkele schatten liggen. bijzondere wijnen
die de aandacht van een wijnliefhebber verdienen. Iemand die een goed glas wijn kan waarderen. U bent van harte welkom
om uw eigen fles uit te zoeken. Vraag de bediening naar het beschikbare oogstjaar.
Wit
Gini Soave Classico La Frosca

per fles € 43,50

Conterno Fantino Langhe Bastia Chardonnay

per fles € 49,-

De Soave van de broers Sandro en Claudio Gini behoort tot één van de allerbeste van de
Noord-Italiaanse streek Soave. De wijn combineert een uiterst zuivere sappigheid met heerlijke, frisse zuren.
La Frosca geldt als één van de beste witte wijnen van het gebied. Het engelese Decanter magazine plaatst
deze fraaie witte wijn van de garganega druif op grand cru status!

Piemonte is vooral bekend om de rode wijnen. Als bijzonderheid maken ze ook een kleine hoeveelheid
wit van de chardonnay druif. Deze wijn valt onder de gecontroleerde herkomstbenaming Langhe. De Bastia
chardonnay wordt gemaakt op de wijze alsof het een grand cru betreft. Zeer lage rendementen in
de wijngaard, gisting en rijping in kleine eikenhouten fusten en met een groot rijpingspotentieel.

Rood
Stefano Accordini Amarone della Valpolicella

per fles € 62,-

Conterno Fantino Barolo Sori Ginestra

per fles € 73,-

Icario Vino Nobile di Montepulciano Vitaroccia

per fles € 48,50

Proprietà Sperino ‘l Franc Bandit

per fles € 94,-

La Velona Brunello di Montalcino

per fles € 62,50

Collefrisio di Collefrisio

per fles € 45,-

Stefano Accordini behoort tot de kopgroep van kwaliteitsproducenten in Valpolicella. De Amarone wordt
gemaakt van ingedroogde druiven die pas in januari worden vergist. Doordat de druiven een grote concentratie
aan smaakstoffen, suikers en zuren bevatten ontstaat er een zeer krachtige wijn. Na de gisting rijpt deze ongeveer
24 maanden in kleine eikenhouten fusten en nog eens 6 maanden in de fles voordat de wijn verkocht wordt.

De Barolo is de fameuze rode wijn van het Noord-Italiaanse Piemonte. Conterno Fantino behoort tot de
moderne wijnmakers die een hoge kwaliteit wijn nastreven. De wijngaard Sori Ginestra is een toplocatie.
Regelmatig wordt deze wijn hoog beoordeeld in de internationale wijnpers. De hoogste waardering ooit was
99 op 100 punten door het bekende Amerikaanse vakblad ‘Wine Spectator’.

Icario is het wijngoed van Giancarlo Cecchetti. Hij hoort nog niet bij de (dure) top in dit fantastische
gebied, maar zijn wijn heeft naar onze mening een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De Vitaroccia is
gemaakt van een klein en bijzonder goed gelegen perceel wijngaard. Het is de mooiste wijn van de Azienda
en wordt gemaakt van handgeplukte sangiovese druiven. Na de gisting rijpt de wijn in grote eikenhouten
fusten van 300 liter. Zeer fraaie Toscaanse wijn.

Één van de grote namen in de Chianti streek is die van Paolo De Marchi. In 1999 nam hij met zijn zoon
Luca het ouderlijke domein in Lessona over. De wijngaarden liggen in het noordelijke deel van Piemonte
op de uitlopers van de Alpen. Geen terroir voor hoge rendementen, maar juist wel voor topkwaliteit wijn.
’l Franc Bandit is een wijn van uitsluitend cabernet franc druiven. De wijnstokken zijn jaren geleden
over de grens van Frankrijk naar Italië gesmokkeld. Vandaar de naam Bandit. Jaarlijks werden er slechts een
paar honderd flessen geproduceerd, dus een curiositeit. Wat een wijn!

Tenuta La Velona is een klein wijndomein en staat bekend als één van de beste wijnproducenten
in het Toscaanse Montalcino. Dit gebied is één van de meest prestigieuze wijnstreken van de wereld.
De Brunello van La Velona wordt uitsluitend van sangiovese druiven gemaakt en is een krachtige en
complex smakende wijn.

De wijngaard wordt geleid door 2 jonge wijnmakers die zich samen hebben los geworsteld van de grote
coöperaties. Ze maken prachtige biologische wijnen. De Collefrisio di Collefrisio is hun topcuvée en wordt
gemaakt van 100% montepulciano druiven. De wijn is afkomstig uit de Abruzzen in het zuidoosten van Italië.
Door een lange houtrijping van maar liefst 18 maanden op Frans eiken krijgt de wijn een volle en dikke smaak.
Een wijn die je ooit gedronken moet hebben!

