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DE SELECTIE
Italië biedt zoveel variatie dat het mogelijk is om een
goed gebalanceerde wijnkaart te maken met bijna
alleen Italiaanse wijnen. De selectie van ruim 30
wijnen zoekt afstemming met de gerechten van het
seizoen en zijn een mix van druivenrassen en stijlen uit
alle belangrijke wijngebieden van Italië zoals Toscana,
Piëmonte, Sicilië en Veneto. Van eenvoudige wijnen tot
echte icoonwijnen zoals de Bricco dell’Uccellone.
Fa più miracoli una botle di vino
che una chiesapiena si santi !

L A CA N T I N A D I DAV I D
“ S P E C I A L I TA L E S TAG I O N I ”
> >MONTERÉ, RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE

Uit de druiven Corvina, Rondinella en Molinara produceert het
wijnhuis ‘Tinazzi’ een mooie zachte, elegante wijn. De wijn heeft een
rijke neus met duidelijk kersen en bramen in de geur, maar ook een
klein beetje hout en een licht kruidig accent. De smaak is vol, redelijk
stevig met zoet rijp fruit, een beetje hout, een fijne structuur en een
mooie lange, zalvende afdronk. Deze Ripasso past goed bij rood vlees
en wildgerechten.

Monteré, Valpolicella Ripasso | € 38,50

<WITTE WIJNEN>
> >COL DI SOTO, PINOT GRIGIO
GLASS € 4.50 | FLEES € 24.50

Gargan Ega, Veneto| Stuivend
fruit, mooie zuren, toegankelijk.
> >OLTREMARE, GRILLO

GLASS € 4.50 | FLEES € 23.50

Sicilië. | Fruitig, vanille,
harmonieus.
< ROOD>

> >COL DI SOTO, PRIMITIVO

GLASS €4.50 | FLEES € 23.50

Salento. | Rijp fruit, mooie
balans, zacht.
> >OLTREMARE,
MONTEPULCIANO

GLASS € 5.00 | FLEES € 26.50

Abruzzo. | Vol, rond met power.
< ROSÉ>
> >DOPPIO BLUSCH, PRIMITIVO
GLASS € 5.00 | FLEES € 25.00

Salento. | Fris, fruitig, fijne zuren.
< MOUSSEREND>
> >VAL D’OCA, VENETO

GLASS € 5.00 | FLEES € 25.50

›

< WITTE WIJNE >
> >TENUTADEANGELIS, OFFIDA
PECORINO 2014 | €27,50
Krachtig geurende witte wijn
die veel rijp wit fruit in zijn
aroma heeft. De volle, ronde en
sappige smaak heeft een fris
aanhoudende afdronk.
> >CANTINA SOCIALE
COOPERATIVA ,VECCHIA
TORRE, VERMENTINO
2014 | €27,50
Verleidelijke witte wijn met
veel rijp geel fruit in het aroma.
De volle, sappige en aromatische
smaak is mondvullend en heeft
een lange, geurige afdronk.
> >MASSERIA
FRATTASI,TABURNO
FALANGHINADI MONTAGNA
2013 | €29,50

Prachtig goudgeel gekleurde
wijn die intens geurt naar rijp
geel fruit met nuances van verse
bloemen. De volle, ronde en
aromatische smaak heeft een
aangenaam fris aanhoudende.
> >H. LUN, ALTO ADIGE PINOT
GRIGIO 2014 | €32,50
Verfijnd geurende witte wijn die
mooie fruitgeuren en een zachte
kruidigheid in het aroma heeft.
Lekker mild van smaak met een
geurig aanhoudende afdronk.
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Het wijnhuis ‘Tinazzi’ werd in de jaren zestig gevestigd in de regio
Cavaion (Verona) door Eugenio Tinazzi. In Veneto produceert de
familie ‘Casa Vinicola Tinazzi’, ‘Tenuta Valleselle’ en ‘Ca’Isidora’. De
bedrijfsvoering is inmiddels in handen van de derde generatie die
met grote passie voor wijn en druiven inmiddels internationale
bekendheid heeft. Tinazzi heeft inmiddels ook wijngaarden buiten
Veneto onder verschillende labels waaronder de ‘Feudo di Santa
Croce’ in Apulia en ‘Vignali Roccamora’ in Sicilië.

OPEN WIJNEN
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> >H. LUN, ALTO ADIGE,
SAUVIGNON BLANC
2014 | €36,50

Intens geurende witte wijn met
een stuivend aroma van rijp wit
fruit en nuances van citrusfruit.
De droge smaak is lekker fris,
fruitig en heeft een geurig
aanhoudende afdronk.
> >TENUTA OLIM BAUDA,
PIEMONTE CHARDONNAY
I BOSCHI 2013 | €39,50
Op en top Chardonnay, intens
en complex geurend naar rijp
wit fruit en eikenhout. De volle,
stevige smaak heeft een geurige
en aanhoudende afdronk.
Œ

< ROOD >

> >MONTE DEL FRA,
BARDOLINO 2014 | €27,50
Frisse rode wijn uit Noord-Italië
met een aangenaam fruitig
aroma dat verleidelijk geurt
naar aardbeien, frambozen
en kersen. Ook de smaak is
barstensvol rijp rood fruit en is

> >MONTERÉ VALPOLICELLA,
RIPASSO VENETO 2013 |€38,50
De geur is zeer zwoel en kruidig.
Krachtig en complex in de mond
met een heerlijke, verlijdelijke
finale.
> >SOCIETÀ AGRICOLA PANIZZI,
CHIANTI DEI COLLI SENESI
RISERVA VERTUNNO
2010 | €39,50
Elegante rode Toscaanse wijn
met een verleidelijk aroma van
rijp rood fruit en licht eikenhout.
De sappige, ronde smaak is
aromatisch en aanhoudend met
een zachte tannine in de afdronk.
> >AZIENDA COLLEFRISIO,
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
UNO 2010 | €39,50
Krachtige rode wijn met een
aangenaam aroma van rijp rood
fruit, eikenhout en caramel. De
geurige en stevige smaak heeft
een aanhoudende afdronk.
> >TENUTA OLIM BAUDA,
BARBERA D’ASTI SUPÉRIORE
LE ROCHETTE 2011 | €42,50
Elegante rode wijn uit
Piëmonte. Verleidelijk geurend
naar vers rood fruit, kruiden
en wat cederhout. De frisse,
aromatische smaak bevat veel
fruit, frisse zuren en een heerlijk
sappige afdronk die eindigt met

een fijne tannine die lang en
prettig blijft nahangen.
> >SALCHETO, VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO 2011 | €49,50
Fraai rood gekleurde wijn. Fijn
geurend naar rijp en overrijp
rood fruit, milde kruiden en
een subtiel vleugje eikenhout.
De geurige smaak is mooi vol,
soepel en rond. De aanhoudende
afdronk is heerlijk zacht, blijft
lang nahangen en eindigt met
fraaie, rijpe tannines.
> >AMARONE DELLA
VALPOLICELLA, TINAZZI
2010 | €59,50

Intens rode kleur met granaat refle
cascina bongiovanni,

> >BAROLO 2010 €67,50
Krachtige rode wijn, intens
en complex geurend naar
donkerrood fruit, koffie en
eikenhout. De geconcentreerde,
stevige smaak heeft een
aanhoudende afdronk waar een
fraaie tannine in zit.
> >AGOSTINA PIERI,BRUNELLO
DI MONTALCINO 2010 | €69,50
Verfijnde rode wijn die in
zijn delicate aroma veel rijpe
kersen en tonen van kaneel
en kardamon heeft zitten.
De elegante smaak is heerlijk

aromatisch, soepel en rond. De
finale is lang en aanhoudend.
< ROSÉ WIJN >
> >DOPPIO BLUSCH PRIMITIVO
€ 25.00
Deze rosé combineert de delicate
en fruitige geur met een droge
en frisse kersensmaak. De wijn is
goed te combineren met salades,
voorgerechten en wit vlees.
Œ

<MOUSSEREND >
> >CASABIANCA,
VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPÉRIORE | €42,50
Geurige Prosecco die is gemaakt
van oudere druivenstokken
die in Valdobbiadene staan
aangeplant. Zijn milde smaak
heeft een verfrissende mousse
en een geurige afdronk.
Œ

< D E S S E RT W I J N E N >
> >BACALHÔA MOSCATEL DE
SETÚBAL | € 5.00
Een intens muskaat aroma met
hints van bloemen, rozijnen
en citrus. De krachtige smaak
wordt gedomineerd door
caramel en rozijnen.
Œ
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> >CANTINE SAN MARZIANO,
LA NATURA NERO D’AVOLA
2013 | €27,50
Fraai rood gekleurde wijn met
een pittig fruitig aroma waarin
veel rood fruit en subtiele tonen
van leer zitten. De geurige,
sappige smaak heeft een fris
aanhoudende afdronk.

heerlijk sappig.

RESERVEREN: INFO@LACANTINADIDAVID.NL
MAANDAG - ZONDAG | 17:00 – 22:00 UUR
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