Zoete licht mousserende wijn.
Bloemig en delicaat.
vino frizzante

moscato

11 %

CUSTOZA DOC
CUVÉE RADETSKY

De Cantina di Custoza is opgericht in 1968 door 83 boeren
die een gezamenlijk plan hadden om goede wijnen te gaan
produceren. Dit wijnhuis komt uit de Provincie Veneto,
net ten zuiden van het Gardameer. In 1971 bedroeg de
1e wijnoogst net iets meer dan 10.000 hectoliter. Nu zijn
er ruim 200 wijnboeren aangesloten die samen op 1000
hectare grond de wijnen verbouwen met een opbrengst
van jaarlijks 7 miljoen flessen. De wijnen worden
wereldwijd verkocht in 16 landen.
Sinds 2004 importeren wij deze wijnen
zelf rechtstreeks vanuit Italië.

Fris, intens en geurig, met
tonen van perzik en peer.

champagne
tocai / garganega / cortese
pinot bianco / chardonnay
12 %

LA TORDERA BRUNEI
VALDOBBIADENE
SUPERIORE
DOCG BRUT
Bloemige noten van jasmijn
met fruitige begeleiding
van peer, groene appel
en lychee.
prosecco

glera / bianchetta / verdiso

11,5 %

WIJNKAART

MOSCATO
TREVENEZIE
FIORE GIALLO

VAL DEI MOLINI
CUSTOZA DOC
Fruitige jonge wijn met
aromatische hints. Licht
strogeel en delicaat zacht.

CUSTODIA
CUSTOZA DOC
SUPERIORE

VAL DEI MOLINI
BARDOLINO
DOC CLASSICO

Aangename geur van exotisch
fruit met aromatische tonen.
Houtlagering.

Fruitig, geurig en fris. Licht
robijnrood. Evenwichtig,
zacht met een aangename
hint van zoetheid.

CUSTODIA
VALPOLICELLA
RIPASSO DOC
CLASSICO
Etherisch geur van rood
fruit met tonen van vanille.
Robijnrood Harmonieus,
droog en fluweelachtig.
Houtlagering.

wit droog

wit droog

rood

tocai friulano / garganega / trebbiano
toscano / cortese / chardonnay

garganega / trebbiano friulano
incrocio manzoni

corvina / molinara / rondinella

corvina / corvinone / rondinella

12,5 %

13,5 %

12,5 %

14,5 %

VAL DEI MOLINI
GARGANEGA
GARDA DOC

CUSTODIA
SANTALÙSSIA
CUSTOZA DOC
PASSITO

Intense aangename smaak,
bloemig en fruitig. Mooi
strogeel en fris van smaak.

VAL DEI MOLINI
CORVINA GARDA
DOC

CUSTODIA
CORDISASSO IGT
Intense robijnrode wijn met
aroma van kers, aalbes en
zwarte bessen. Houtlagering.

Confituur van zwarte vruchten
en rood fruit. Robijnrood met
paarse tinten. Vol, zacht en
harmonieus. Houtlagering.

Intens en fruitig zoet met geuren
van peer en gedroogd fruit.

rood

wit droog

wit dessert

rood

rood

garganega

garganega / trebbiano / friulano
incrocio manzoni

corvina

corvina / cabernet sauvignon

12,5 %

14 %

14 %

14,5 %

VAL DEI MOLINI
LUGANA DOC
Frisse en delicate jonge wijn
met geuren van vers fruit
en bloemen. Strogeel met
groene reflecties.

VAL DEI MOLINI
BARDOLINO
DOC CHIARETTO
CLASSICO

VAL DEI MOLINI
CABERNET
SAUVIGNON
GARDA DOC

Delicaat fruitige frisse rosé met
hints van kers en framboos.

Aangenaam, intens, met hints
van wilde bosbessen. Diep
robijnrood. Houtlagering.

wit droog

rosé

rood

trebbiano di lugana

corvina / molinara / rondinella

cabernet sauvignon

12,5 %

12,5 %

13 %

