
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tafel 1 | Frankrijk, Italië, Spanje 
 

 
01 Rotari Blanc de Blancs incl. 2 champagneglazen € 29,99 

Chardonnay 
 Dit is wel “very close to Champagne”. Beendroog, wel met  
prachtig rijp fruit en complexiteit door lange gistrijping.  
Heerlijke minerale stijl. 

 
02 Sedosa Blanco     € 7,50 

 Viura | Sauvignon Blanc | Verdejo 
 De wijn heeft zowel tropische geuren, als frisse zuivere aroma’s.  
Denk dan aan grapefruit en rijpe perzik, maar ook kruisbessen  
en grassige geuren. 

 
03 Héritage Viognier     € 8,99 

100% Viognier 
 Vriendelijke zachte witte wijn met een aangename fruitige  
afdronk. Licht tropisch fruit, perzik & abrikoos en een lange  
afdronk. 

 
04 Montgravet Sauvignon Blanc    € 7,99 
 Sauvignon Blanc | Colombard 

Intens en fruitig, met heerlijke aroma's van groene appel en  
grapefruit. De smaak is zeer verfrissend in de mond met helder  
citrusfruit in de lange afdronk. 

 
05 Kingpin Blanco     € 7,99 

Chardonnay | Sauvignon Blanc | Verdejo 
 In de geur tropisch fruit, perzik en frisse citrustonen. Genereuze  
wijn met veel fruit, zachte frisse zuren en romigheid. 
 

06 Les Plos Chardonnay     € 9,50 
 95% Chardonnay | 5% Gros Manseng 

Bleekgele, heldere kleur. Open in de neus, zacht fruitig, licht botertje, 
zuiver. Sappige smaak met aangename fraîcheur en geconcentreerd 
wit fruit. Heel evenwichtig. 
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07 Kingpin Tinto     € 7,99 

Tempranillo | Shiraz | Cabernet Sauvignon 
Zachte, sappige wijn met veel fruit en tonen van vanille en  
chocolade. 
  

08 Sedosa Tinto     € 7,50 
 Tempranillo | Syrah 
 Fruitig en sappig met tonen van bosbessen, aardbeien en  
zwarte kersen. Daarnaast zijn zijdezachte geuren van  
chocolade en tabak te herkennen in de wijn. 

 
09 Les Plos Merlot     € 9,50 

100% Merlot 
Aroma's van zwart fruit (bosbes, pruim) verweven met  
aardbei. Soepel, kruidig, Veel grip in de smaak.  
Karakteristiek Merlot fruit: bosfruit en kruiden. Op de  
afdronk een hint van cederhout en laurier.  
  

10 Cantina Paradiso Posta Piana  € 10,99 
100% Primitivo 

 In de geur rode bessen, kersen, vanille en kruidnagel.  
Zwoele wijn met een goede balans tussen hout, fruit  
en zuren. 

 
11 Torre del Falasco Ripasso  € 11,99 
 Corvina | Corvinone | Rondinella  

Zwoel Italiaans. Deze dieprode wijn heeft smaken als  
bessen, zoethout, bloesem, kruidkoek, rozijnen, zoete  
kruiden en tabak. Gelaagd, iets zoet, met fluweel- 
zachte tannines en een lengte waar je ‘u’ tegen zegt.  
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12 Terre des Anges Sauvignon Blanc   € 6,99 
 100% Sauvignon Blanc 
 
13 Terre des Anges Chardonnay    € 6,99 
 100% Chardonnay 
 
14 Terre des Anges Rosé     € 6,99 
 100% Syrah 

15 Terre des Anges Merlot    € 6,99 
 100% Merlot 

16 Les Bertholets Viognier    € 8,99 
 100% Viognier 
Een weelderige wijn, typisch Viognier. Rijk van smaak,  
zwoel van structuur, met tropische fruitsmaken en een  
zuivere, frisse afdronk.  

17 Les Bertholets Vermentino    € 8,99 
 100% Vermentino 
Deze wijn doet denken aan bakken met sappig wit fruit  
en lindebloesem. In de mond is de wijn iets vettig. Door de verfijnde en 
frisse citruszuren ontstaat er een perfecte balans. 

18 Les Bertholets Chardonnay    € 8,99 
 Chardonnay | Colombard 
 In de geur aantrekkelijk perzikfruit en een voor deze druif zo 
karakteristiek ‘botertje’. Dat boterige proef je ook terug: het geeft 
rijkheid en zachtheid aan de wijn.  
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19 Les Bertholets Chardonnay Oaked  € 9,50 
 100% Chardonnay 
 Zuid-Franse Chardonnay met het karakteristieke ‘botertje’. 
 mooi geïntegreerd hout, subtiel vettig en smaken van rijp  
geel, tropisch fruit. En met die onmisbare frisse zuren. 

20 Les Bertholets G.S.M. Oaked   € 9,50 
 Grenache | Syrah | Mourvèdre 
 Het beroemde Zuid-Franse trio ‘GSM’: Grenache, Syrah en  
Mourvèdre. Samengesmolten levert het deze zeer  
aromatische rode wijn op. Rijk en elegant. Soepel en  
met een opvallende lengte. 

 

SPECIAL OFFER FROM ITALY! 

 

21 Mezzacorona Musivum Pinot Grigio   € 50,00  € 40,00* 
SLECHTS 22 flessen beschikbaar! OP=OP 
Italië, Trentino | 100% Pinot Grigio 

22 Tormaresca Pietrabianca   € 29,99 € 25,00* 
 SLECHTS 18 flessen beschikbaar! OP=OP 
 Italië, Puglia | Chardonnay, Fiano 

23 Le Mortelle Botrosecco           € 23,99 € 20,00* 
 SLECHTS 18 flessen beschikbaar! OP=OP 
 Italië, Toscane | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 
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24 Afrika Klassiek White    WIJN v/d MAAND NOVEMBER € 8,99 

Chenin Blanc | Chardonnay    5+1 GRATIS 
De wijn is fris en sappig met het nodige tropische 
fruit en een tikkeltje romigheid. 
 

25 Afrika Klassiek Red   WIJN v/d MAAND NOVEMBER € 8,99 
Pinotage | Syrah          5+1 GRATIS 
Een elegante wijn met volle smaken van zwarte bes 
en rooibos. De wijn heeft tannines, veel fruit en kruidigheid,  
en doet het uitstekend als huiswijn. 

 
26 Duc de Berticot Blanc     € 11,50 

 Sauvignon Blanc | Semillon | Muscadelle 
 Goudgele wijn met tonen van meloen, lychee, vanille,  
kruiden en mineralen. Het eikenhout komt in geur en smaak  
terug. 

 
27 Duc de Berticot Rouge    € 11,50 

Merlot | Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc 
 Robijnrode wijn met een intense neus van zwarte bes, vanille, 
specerijen en rozijnen. 

 
28 Colossal Reserva Tinto     € 9,99 

Syrah | Touriga Nacional | Tinta Roriz | Alicante Bouschet 
 De smaak is vol en rijk met fijne zuren, zachte tannines en een  
lange afdronk van donker fruit en specerijen. 

 
29 Colossal Grande Reserva Tinto   € 11,99 

 Touriga Nacional | Tinta Roriz | Syrah | Alicante Bouschet   
 In de smaak proef je tonen van zoete specerijen, cederhout  
en cacao. De wijn is uitstekend in balans en door de langdurige 
rijping op eikenhouten vaten heeft de wijn een lange, zachte  
afdronk. 
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30 De Moya “Tibó” Blanco    € 10,99 

 Merseguera  
Intens en floraal met aroma’s van oranjebloesem, acacia, citrus,  
toast en iets rokerigs. De smaak is fris en fruitig met een klein vetje  
en een lange afdronk. 
 

31 De Moya “Justina” Tinto    € 9,99 
 Bobal | Cabernet Sauvignon | Syrah 
 Kersenrode wijn met aroma’s van rijp rood fruit waaronder kers en 
aardbei, toast, kruiden en een verfijnde mineraliteit. Medium bodied 
met een ronde smaak en zachte tannines. 
 

32 De Moya “Gloria” Tinto    € 11,99 
 Monastrell 
 Aromatisch met tonen van bramen, frambozen, aalbes en  
rabarber. In de afdronk lichte roostertonen. 

 
33 El Perdiguero Barrica     € 9,99 

 Tempranillo   
6 maanden houtrijping 
Intens paarsrode wijn met expressieve aroma’s van rood fruit,  
laurier, karamel en vanille. Vol en romig van smaak met  
opnieuw veel fruit en zachte tannines. 
  

34 El Perdiguero Reserva     € 11,99 
 Tempranillo  
18 maanden houtrijping, na botteling 18 maanden in de kelders 
 Krachtig en intens aromatisch, met rijp rood fruit, chocolade,  
vanille, kokos en mokka. De smaak is krachtig maar ingetogen. 

 
35 Barón de Ley Blanco Sobre Lías   € 10,99 

Tempranillo Blanco | Garnacha Blanca 
 De complexe en uitnodigende neus toont witte bloemen en rijpe gele 
appel met een hint van balsamico.  

 
36 Barón de Ley Reserva     € 16,99 

Tempranillo | Graciano | Maturana 
Romige wijn met satijnzachte structuur en aangename, rijpe tannines. 
Verleidelijke aroma's van bosvruchten, pruimen, verse paddenstoelen, 
ceder, koffie en chocola. 
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37 Weingut Setzer Sekt     € 25,99 
 
38 Weingut Setzer Ausstich 2020    € 13,99 
 Grüner Veltliner 
 
39 Weingut Setzer Ried Kirchengarten Reserve 2020 € 22,50 
 Grüner Veltliner 
 
40 Weingut Setzer Ried Kreimelberg 2020  € 20,50 
 Roter Veltliner 
 
41 Weingut Setzer Grosse Reserve 2019   € 34,50 
 Grüner Veltliner 
 
42 Weingut Setzer Zweigelt 2018    € 13,99 
 Zweigelt 
 
43 Weingut Setzer Trockenbeerenauslese 2001  € 29,99 
 Roter Veltliner 
 
44 Bock Villányi Olaszrizling 2021   € 14,99 
 Olaszrizling 
 
45 Bock Villányi Hárslevelü 2021    € 14,99 
 Hárslevelü 
 
46 Bock Villányi Cabernet Franc 2018   € 19,99 
 Cabernet Franc 
 
47 Bock Villányi Kadarka 2019    € 19,99 
 Kadarka 
 
48 Bock Villányi Bock Cuvée 2012   € 39,99 

Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc |Merlot 
 

49 Bock Villányi Bock’s Gold Édes Hárslevelü 2017 € 19,99 
 Hárslevelü 
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50 3 Passo Bianco     € 10,99 

Chardonnay | Fiano 
Tonen van geroosterde noten, rijp steenfruit, honing en  
weidebloemen. De aanzet van de smaak is zacht en vol,  
al snel opgevolgd door het aromatische van de Fiano:  
fruitig en bloemig. 

 
51 3 Passo Rosso      € 10,99 

Primitivo | Negroamaro | Sangiovese 
Een rijpe, zwoele Zuid-Italiaanse wijn met geurtonen van  
gedroogd fruit, tabak en mokka. In de smaak veel concentratie.  
Proef de zon! 

 
52 Calusari Reserva White    € 9,99 

Chardonnay | Feteasca Regala 
Hier pakt Calusari even dóór voor de liefhebber van Chardonnay  
met net dát kleine beetje houtinvloed in de wijn. Fijn romig van 
mondgevoel , vers gekarnde boter en fijne frisse peer in de smaak. 

 
53 Calusari Reserva Red     € 9,99 

Merlot | Cabernet Franc | Feteasca Neagra 
Krachtig glas maar zonder vermoeiend te worden. Naast het zwarte 
fruit komt er duidelijk een hint van peper en andere specerijen bij. 

 
54 Domaine Bassac Le Manpot Blanc   € 13,50 

 100% Chardonnay 
 Hier hebben wij een klassieke lekkere dikke vette Chardonnay zoals 
zovelen het lekker vinden. Geroosterde hazelnootjes, beetje toast, tikje 
vanille en “Werther's Echt” snoepwerk in de neus.  

 
55 Domaine Bassac Le Manpot Rouge   € 11,99 
 Cabernet Franc | Cabernet Sauvignon | Syrah 

De smaak is goed heftig. Rijk, robuust, stevig, donker fruit en fijne 
tannines op het eind. 12 maanden op hout gerijpt. Serious business is 
dit! 
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56 Campanhia de Vinhos Invincible White Number 1 € 12,50 

Rabigato | Arinto | Códega 
Field Blend uit de Douro. Intens en toch elegant. Citrus, Tikje hout   
en mooie mineraliteit van het leisteen terroir. 

 
57 Campanhia de Vinhos Invincible Red Number 1 € 12,50 

 Touriga Nacional | Touriga Franca | Tinta Roriz 
Zuid Afrikaans - Portugese samenwerking zorgt voor de best of  
both worlds. Veel kers, braam met stevige structuur. Tikje tannines.  
En toch drink je het glas zo leeg... 

 
58 Campanhia de Vinhos Invincible White Number 2 € 21,50 
 Mystery Blend! 

Fantastisch wit uit de Douro vallei. Strogeel van kleur met een  
groene zweem. De geur is spannend met indrukken van  
citrusfruit en een fijne mineraliteit. In de mond is deze Invincible 
complex, romig en rond met duidelijke kenmerken van 10  
maanden opvoeding in barriques van Frans eikenhout. 

 
59 Campanhia de Vinhos Invincible Red Number 2  € 21,50 

Mystery Blend! 
Krachtige rode wijn uit de Douro. Een diepe, donkere kleur.  
In de geur veel indrukken van donker fruit, kersen en zwarte  
bessen met op de achtergrond wat kruidnagel en vanille.  
De smaak is stevig met een sappige structuur. Prachtige  
complete wijn die mede door een verblijf van 18 maanden  
in barriques van Frans eikenhout ook nog een lange  
levensduur heeft. 
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60 Peacock Wild Ferment Cabernet Sauvignon  € 9,99 

100% Cabernet Sauvignon    5+1 GRATIS 
 Tikje “smoky” Zuid-Afrika stijl: Ook in het fruit wat warmte en rokerigheid. 
Geflambeerde kersen en jammy framboosjes. Kaneelkruiden om het af 
te maken. Voldoende frisheid en stevigheid. 

 

 SPECIAL OFFER CIRCUMSTANCE! 
 
61 Circumstance Viognier    € 17,99 

 100% Viognier          SLECHTS 28 FLESSEN BESCHIKBAAR! 5+1 GRATIS
 Floraal in de smaak met mooie tonen van limoen, honing en zachte 
mineralen. Rijping 10 maanden op de lie voor mooie concentratie. 

62 Circumstance Chenin Blanc    € 17,99 
 100% Chenin Blanc SLECHTS 32 FLESSEN BESCHIKBAAR! 5+1 GRATIS 
 De smaak is zacht en romig met citrus en een prachtige 
textuurmineraliteit, wasachtige lanoline-tonen en honing.  
Heerlijk romigheid en Vouvray-achtige body. Afdronk blijft maar 
doorgaan.  

 
63 Circumstance Chardonnay    € 17,99 

 100% Chardonnay   SLECHTS 96 FLESSEN BESCHIKBAAR! 5+1 GRATIS 
In de smaak honing, steenfruit en zachte noten. 6 maanden zeer 
langzame gisting in 2 nieuwe Franse eikenhouten vaten en in betonnen 
eieren! Zeer brede concentratie. 3 maanden rijping deels op hout. 
Mjammie! 

64 Circumstance Syrah     € 17,99 
100% Syrah              SLECHTS 29 FLESSEN BESCHIKBAAR! 5+1 GRATIS 
Heerlijk geparfumeerde neus met hints van witte peper, kruiden en 
aardse aroma's. Zachtheid in de mond van deze wijn met zeer goed 
uitgebalanceerde tannines. 

 
65 Circumstance Petit Verdot    € 17,99 

100% Petit Verdot    SLECHTS 36 FLESSEN BESCHIKBAAR! 5+1 GRATIS 
Hand geplukt en zacht geperst om het rijke sap te verkrijgen, rust 30 
dagen op de lie waardoor hoge concentratie, daarna 30 maanden 
op 11% nieuw hout en de rest op 2/3 jaar ouder hout. Zwarte bessen, 
pruimen en salie in de smaak die doet denken aan Syrah! Kruidig, vol 
en complex.. 



 

Tafel 6 | Argentinië 
 

 
Het Argentijnse wijnhuis Kaiken Wines is in 2002 door Montes uit Chili 

opgezet en heeft drie wijngaarden in Mendoza en één in Salta (voor 
de druif Torrontès). De drie wijngaarden in Mendoza variëren in hoogte 

van 960 tot 1260 meter. Er komen wijngaarden voor in pergolavorm, 
met draadgeleiding en als gobelet (vrijstaande struik). Er zitten wel 

kleine verschillen in de bodems, maar de basis is in alle gevallen een 
alluviale bodem als gevolg van erosie van de Andes. 

 
66 Kaiken Estate Sauvignon Blanc/ Semillon  € 9,99 

Sauvignon Blanc | Semillon 
De aanzet is vol en sappig, de smaak een fijne balans tussen rijpheid 
en fraicheur waarbij in de afdronk vooral de eigenschappen van 
Semillon blijven hangen. 

 
67 Kaiken Estate Chardonnay Unoaked   € 9,99 

Chardonnay 
Deze lichtgele wijn heeft een expressieve neus met daarin tonen van 
citrusfruit, papaja en meloen. Vanaf de eerste slok is de wijn fris en 
sappig en de smaak is breed met tonen van rijp, geel fruit.  

 
68 Kaiken Estate Cabernet Sauvignon   € 9,99 

Cabernet Sauvignon  
Robijnrode wijn met een expressieve, vriendelijke neus waarin tonen 
van rijpe pruimen, zoete kruiden en zwarte olijven. De aanzet is rond, 
met fijne tannines, de smaak van donker fruit, chocolade en vanille. 

 
69 Kaiken Estate Malbec     € 9,99 

Malbec 
Een diepe, paars-rode wijn met in de neus tonen van rijp, rood fruit, 
tabak en butterscotch. De smaak is intens, met krachtige maar rijpe 

 tannines en tegelijkertijd sappig en evenwichtig. 
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70 Kaiken Ultra Chardonnay    € 16,99 
 Chardonnay 

In de neus het aroma van ananas, perzik, tropisch fruit en een lichte 
hint van vanille en boter. De smaak is intens maar gebalanceerd met 
fijne zuren en de juiste houtinvloed die het fruitige karakter van de wijn 
niet overstijgt. 

 
71 Kaiken Ultra Merlot     € 16,99 

 Merlot 
In de geur zwoel rijp fruit. Daarnaast op de achtergrond wat 
kruidigheid en een pepertje. De smaak is vol en krachtig met een 
stevige tannine structuur zonder hard te worden. 

 
72 Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon   € 16,99 

Cabernet Sauvignon 
 De aanzet is krachtig, maar wordt direct gevolgd door rijp, zoet fruit, 
rijpe tannines en verfijnde zuren. De afdronk is zeer lang en wordt 
gedomineerd door specerijen en rode bessen.  

 
73 Kaiken Ultra Malbec     € 16,99 

Malbec 
Deze wijn heeft een expressieve neus waarin tonen van zwarte bes, 
bramen, koffie en tabak te vinden zijn. De aanzet is krachtig en geeft 
een licht zoete impressie, die overgaat en een rijkdom aan smaken 
ondersteund door rijpe tannines.  

 
De Malbec is de nationale trots van Argentinië. Met het ‘Aventura’-

project is Kaiken op zoek gegaan naar de ultieme plek in het 
Andesgebergte om de eigenschappen van deze druif zoveel mogelijk 

tot hun recht te laten komen. De drie wijnen komen van drie 
verschillende plekken met ieder hun eigen, unieke microklimaat en 

bodem, die duidelijke verschillen in het karakter van de wijn laten zien. 
 
 
74 Kaiken Aventura Chacayes Norte   € 19,99 
 Malbec 

 Deze wijn laat het elegante, verfijnde karakter van de Malbec zien. 
De wijn is puur, elegant en mineraal van karakter. Delicate florale 
aroma’s worden aangevuld met tonen van sappig rijp fruit, verfijnde 
zuren en een mooie mineraliteit. Dit is Malbec in zijn puurste vorm. 
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75 Kaiken Aventura Chacayes Sur   € 19,99 

Malbec 
De wijn wordt op dezelfde manier gemaakt als de Chacayes Norte, 
maar heeft door de verschillen in ligging en bodemsamenstelling van 
de wijngaarden een duidelijk ander karakter. De wijn heeft intense 
aroma’s van rijp rood en donker fruit, aangevuld met kruidige tonen 
van tijm en munt. Geconcentreerd en zacht van smaak met een 
lange, elegante afdronk. 
 

76 Kaiken Aventura Chacayes Canota   € 19,99 
 Malbec 
 Deze wijn laat het intens fruitige, geconcentreerde karakter van de 
Malbec zien. Tonen van rijp rood fruit en sappige rode en zwarte kersen 
worden omhuld met fluweelzachte tannines en een bijna zoete 
rijpheid. Subtiele zuren zorgen voor een mooie balans. 

 

SPECIAL OFFER! FROM CHILE WITH PRIDE! 

 
77 Viña Montes Special Cuvée Pinot Noir         € 19,99 € 16,99* 

SLECHTS 86 flessen beschikbaar! OP=OP! 
Chile, Zapallar | 100% Pinot Noir 
De indrukwekkend krachtige neus biedt aroma’s van verse rode en 
blauwe bessen zoals frambozen en bosbessen, evenals kersen. 
De natuurlijk levendige zuurgraad maakt dit een verfrissende, sappige 
en gemakkelijk drinkbare wijn. De fluweelzachte tannines geven een 
heerlijke zoete sensatie aan deze Pinot Noir! 
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De familie CAFFO is een vierde generatie ambachtelijke 
distilleerder met verschillende locaties in Italië. Als familiebedrijf 
kunnen zij volledige controle houden op de reis van plant tot 
klant. De ingrediënten voor de dranken worden gekweekt op 

eigen landgoederen en bij lokale, biologische boerderijen in de 
regio. 

 
78 Emporia Gin      € 42,50 

Emporia Gin is een kostbaar soort gin, gebaseerd op de Fenicische 
jeneverbes, geproduceerd door Distilleria Caffo, één van de eerste 
Zuid-Italiaanse bedrijven die vanaf de jaren vijftig met de productie 
van gin is begonnen en daarbij zelf jeneverbessen en andere 
natuurlijke ingrediënten distilleert. Het gebruik van deze zeldzame 
variëteit aan jeneverbessen, die in Calabrië in een wilde vorm groeit 
maar ook op eigen grond van het bedrijf wordt gekweekt, geeft een 
zeer delicate smaak onvergelijkbaar met andere gins. 

 
79 Caffo Grappa Morbida    € 30,99 

De zachte “Caffo Morbida” grappa wordt gedistilleerd uit 
geselecteerde witte druiven, zoals Pinot, Prosecco, Chardonnay en 
Moscato; deze variëteiten maken de drank harmonieus, delicaat en 
stijlvol. 

 
80 Caffo Grappa Vecchia    € 37,50 

Deze grappa is het resultaat van meer dan een eeuw ervaring op het 
gebied van distillatie. De werkwijze behelst een langzame 
stoomdistillatie van de fijnste Italiaanse druiven gevolgd door rijping op 
eikenhouten vaten. 

 
81 Caffo Brandy Riserva 1980    € 45,99 
82 Caffo Brandy Riserva 1970    € 53,99 

Indrukwekkende roodachtige amberkleur met complexe aroma’s. Het 
vertoont fijne, nobele en complexe tonen in de neus en in de mond 
met fruitige en zoete hints en kruidige en nootachtige nuances. 

 
83 Caffo Brandy Gran Riserva 1964   € 219,99 

Dit unieke distillaat is uitsluitend gemaakt van druiven van de beste 
Zuid-Italiaanse wijngaarden van het wijnjaar 1963/64. 50 jaar lang 
bewaakt en gerijpt in eikenhouten vaten. 
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84 Vecchio Amaro del Capo 70cl incl. 2 glaasjes € 21,99  
Een iconisch product van Distilleria Caffo is Vecchio Amaro del Capo, 
 een op kruiden gebaseerde likeur volgens een oud familierecept.  
Het product is in de loop der jaren verbeterd dankzij de expertise van 
vier generaties Caffo-familie. Deze likeur bevat de actieve 
eigenschappen van verse vruchten, kruiden, bloemen en wortels die 
groeien in Calabrië. 

 
85 Caffo Nocino      € 21,50 

Deze likeur wordt geproduceerd van jonge groene walnoten uit 
Calabrië, geoogst in juni, met respect voor het oude traditionele 
recept dat ook het gebruik van kostbare kruiden (kaneel en 
kruidnagel) en een lange rijpingstijd van de alcoholische infusie omvat. 

 
86 Caffo Mirto      € 21,50 

Deze likeur, verkregen door maceratie (trekken) van verse mirte 
bessen, is een natuurlijke ratafiá, uitstekend om na de maaltijd van te 
genieten en bij de beste gelegenheid aan verfijnde gasten aan te 
bieden. Mirtestruik is een symbool van glorie en gelukkige liefde. Groeit 
spontaan in Calabrië en is al sinds de oudheid bekend. 

 
87 Caffo Solara Triple Grand Orange Liqueur  € 29,99 

Een fijne zoete en aromatische likeur op basis van Arzente (Italiaanse 
Brandy) en drie soorten inheemse Calabrische sinaasappels 
gezamenlijk gerijpt in eikenhouten vaten. Het is rijk en authentiek, met 
aroma’s en smaken van sinaasappelschil en bloesem, een roosterende 
zuurgraad die zijn citrus-karakter onthult met een lange vanilleachtige 
afdronk. 

 
88 Caffo Liquorice L’originale    € 22,50 

De natuur heeft haar uiterste best gedaan bij het voortbrengen van de 
zoethoutplant. Het staat al sinds mensenheugenis bekend om zijn 
werkzame bestanddelen en de zoete aangename smaak van de 
wortel. Tegenwoordig wordt het door vele gewaardeerd als een 
natuurlijk en gezond snoepje en zelfs als een likeur. Caffo was de eerste 
die “likeur met pure Calabrische drop” produceerde, waardoor een 
uniek product ontstond.  

 
 

 

 



Tafel 7 | CAFFO, Italië 
 
 
89 S. Maria al Monte Limoncino Portofino  € 20,99 
90 S. Maria al Monte Limoncino Portofino 3,0 LTR € 120,00 

Deze verfijnde citroenschil-likeur wordt op traditionele wijze 
geproduceerd en gebruikt exclusief de schillen van zorgvuldig 
geselecteerde citroenen uit de Ligurische Riviera. Deze citroenschillen 
zijn afkomstig van een kleiner soort citroen met een hoog percentage 
essentiële oliën, die zorgen voor een frisse en romige textuur. 

 
 Vanwege de Noord-Italiaanse herkomst noemen wij het 

Limoncino, in Zuid-Italië heet het Limoncello!   
 
91 S. Maria al Monte Amaretto    € 20,99 
92 S. Maria al Monte Amaretto 3,0L + kraantje  € 120,00 
 De Amaretto van Santa Maria al Monte is zoals échte Italiaanse 

Amaretto bedoelt is: delicaat, smaakvol en mét amandelen. Gemaakt 
volgens een authentiek familierecept dat uitsluitend gebruik maakt van 
natuurlijke ingrediënten, met distillatie en infusie van allerlei kruiden, 
vanille, met de hand geplukte Siciliaanse amandelen en waaraan ook 
een oude Brandy is toegevoegd.   

 
93 S. Maria al Monte Sambuca     € 23,99 
94 S. Maria al Monte Sambuca 3,0 LTR + kraantje € 150,00 

De Santa Maria al Monte Sambuca wordt volgens oorspronkelijk recept 
gemaakt in onze oeroude koperen alambiek en maakt uitsluitend 
gebruik van natuurlijke ingrediënten De wilde vlierbloesem wordt door 
lokale verzamelaars ingeleverd bij onze fabriek, waar wij het samen 
met steranijs omzetten tot een zijdezachte likeur. 

 
95 S. Maria al Monte Elixir di Caffe   € 21,50 
96 S. Maria al Monte Elixir di Caffe 3,0 LTR + kraantje € 122,99 
 Onze elixir di Caffé is een verrukkelijke likeur die gemaakt is van een 

espresso infusie van de superieure geroosterde koffiebonen die alle 
passie en Italiaanse tradities ten aanzien van koffie samenbrengt in 
jouw glas. De perfecte én onmisbare smaakmaker in de Espresso 
Martini. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


