
Restaurant Ascoli

Wijnen 



Vini Frizzanti
Schuimwijn Fles 0.75

Prosecco millesimato Valdobbiadene Villa sandi

   Glas

   35.00€

Franciacorta brut Camossi    45.00€

Ferrari brut Ferrari    45.00€

Ferrari rosé metodo classico Ferrari    48.00€

Negroamaro oro di Puglia Pietro Tauro    30.00€

Langhe rosato Sigiuja Montaribaldi    40.00€

Rose Wijn  
   7.00€

Fles 0.75

   8.00€

Azienda Agricola 
DONNACHIARA
Montefalciano



Witte Wijn Per Glas 
Oro di Puglia Chardonnay 

Kleur:Licht strogele, met nuances van groen.Aroma: Complex aroma , heel 
aangenaam ,  exotische fruit, Smaak: Soepel, volle lang blijvende smaak. 
Uitstekende volle en aangename wijn
Cépage : 100% Chardonnay

Puglia    5.50€

Fles 0.75   Glas

SiciliaGrillo blanc  26.00€
Kleur: Licht strogele, met nuances van groen.
Aroma: Heel complex, typische herinnering aan amandelen in bloei en citrus
Smaak: Mineraal, fris en langdurig fruitig
Cépage : 100% Grillo

Vin Bio

VenetoCustoza Superiore Cà del Magro
Kleur: Strogele Aroma: Veldbloemen, golden appel en vanille. 
Smaak:Complex en delikaat.
Uitstekend bij:Visschoteles, schaal-en schelp-dieren.
Erkenning: Sinds 10 jaar 3/3 rode glazen in de Vini d’Italia gids 
Cépage: 40% Garganega, 20% Trebbiano Toscano, 5%Tocai Friulano, 10% Cortese, 
10% Chardonnay, Riesling-Italico, Malvasia, 15% Manzoni

    30.00€

Kleur: Licht strogele, met nuances van groen.
Aroma : Acacia, geel fruit, amandelen, perziken
Smaak: Droog en mineraal, goede balans, amandelsmaak op het einde
Erkenning: 91/100 James Suckling fiano 2018
Cépage : 100% Falanghina

Falanghina igt Donnachiara Campania  26.00€

FriuliPinot Grigio
Kleur : Mooie lichtgeel
Aangenaam fris en fruitige neus. In de mond, mooi droog en fruitig, met een 
evenwichtige frisse elegantie
Cépage : 100% Pinot grigio 

 30.00€

Kleur: Licht strogele, met nuances van groen.
Parfum :Intens en volhardend, complex, fruit sensaties. tijdens het proeven, 
merkt men onmiddellijk zijn zuurgraad en zijn uitgesproken mineraliteit, 
typisch druif die in Tufo wordt verbouwd, gevolgd door soepele balsamico-
tonen.
Erkenning: 3/3 glazen gids Vini d’italia 2018 (Gambero Rosso)
94/100 James Suckling greco 2018
Cépage : 100% Greco di tufo

Greco di tufo docg  36.00€Campania

Emilia RomagnaAlbana di Romagna     26.50€
Kleur:Intens strogeel.
Smaak:  Elegant en complex, fruitaroma’s Rijp geel.
Saveur: Rond en soepel, met een mooie frisheid en een minerale kant
mooie afwerking met citrusgeuren.
natuurlijke zoete wijn
Cépage: 100%Albana

   6.50€

   6.50€

   8.50€

   7.50€

   6.50€

 23.00€



Vini Rossi
Rode Wijnen per glas

Fles 0.75

Puglia
Al een fascinerend zicht met zijn rode kleur en zijn nuances van diepe granaatappels. 
Geur: In de neus ontwikkelt zich de sensaties van zoete specerijen, groene peper, 
gedroogde bloemen op basis van gedroogde pruim en tabak.
Smaak: Een buitengewone breedte, omhullend en zacht, het lichaam goed rond met 
fijne tannines, mooie mineraliteit met een finale van zoethout en balsamico
Cépage: 100% Nero di troia : Rijping: 12 maanden op vaten
Erkenning: 8 jaar 3/3 glazen in Vini d’Italia gids en verschillende prijzen bij nationale 
en internationale wedstrijden

Vignapedale Castel del monte Riserva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Puglia 

IGT 

 

Primitivo di Puglia Puglia
Kleur: Intens rood 
Aroma: Zwart fruit,kersen,aardbeien,groseille en een vleugje mineraal
Smaak: Overvloedig en volhardend,terecht taninne 
Erkenning: 91/100 op de wereldconcurrentie van Vinitaly
Cépage: Primitivo

26.00€

Galante Sangiovese vendanges tardives Emilia-Romagna 31.50€
Kleur: Intens granaatrood.
Aroma: Fijn en intens met tonen van rijp rood fruit en vanille
Smaak: zoete smaak, vol, geroosterde amandelsmaak en kruidige tonen Wijn van 
goede mineraalachtige structuur, charmant en fijnproever
Erkenning: 94/100 op de Luca maroni gids 2019
Cépage : 100% Sangiovese 

Nero d’avola/Sirah  Kore
Kleur: Intens granaatrood 
Aroma: Zwart fruit,kersen, aardbeien,groseille en een vleugje mineraal
Smaak: Een mooie struktuur, elegant en evenwichtig,terecht taninne

PugliaLingone Negroamaro
Kleur: Intens granaatrood.
Aroma: Complex van gekonfijte zwarte vruchten en specerijen, minerale tonen van 
vuursteen en grafiet
Smaak: In de mond is het soepel en aangenaam uitgebalanceerd, een enorme mine-
raalachtige structuur en eerlijkheid, met een lange, volle en een ongelooflijk frisse 
afdronk.
uitstekende wijn om te ontdekken

35.00€

28.00€Sicilia

38.00€

6.00€

6.50€

7.50€

8.00€

   Glas



Vini Rossi
Rode Wijnen Fles 0.75

Zwarte vruchten vermengd met gekruide en toetsen van balsamico, het geheel 
wordt aangevuld door licht gevanilleerde houtaroma’s.
Perfect evenwichtig, met fijne tannines 
Cépage: Sangiovese 90% Merlot 5% Canaiolo 5%

Chianti Classico docg 

Rubesco Rosso Torgiano Umbria

Met zij robijnrode kleur, onttrokken uit de granaatappel, opent deze wijn zich 
met noten van fruit en kruiden en zwarte peper.Een mond, gekenmerkt door een 
mooie extractie, met elegante tannine, mooie hardnekkigheid en een fruitige en 
kruidige finale
Cépage: Sangiovese 70% Canaiolo 30%

37.00€

36.00€

Kleur: Robijnrood 
Aroma: Ontwikkelde aardse aromas,van zure kersen, zoethout, tabak, cederhout en een 
geur van silex mineralen. 
Smaak: Vol en soepel, rijk met krachtige tanines, ontwikkelt, heel evenwichtig.
Vergrijzing: 16 maanden in vaten. 
Récompense: Wine Spectetor 94/100 
Cépage : 100% Prugnolo gentile    

Nobile di montepulciano Toscana

Aglianico igt Donnachiara dop Campania

Kleur:Intens robijnrood
Smaak :Complex van zwart fruit en specerijen, hooi, gedroogde citrusvruchten 
met kruidachtige en balsamico-tonen.
Aroma : Soepel, vol met aanwezige tannines 
Cépage : 100% Aglianico
Rijping: 18 maanden in vaten
Erkenning: Top 100 Wine Spectator

40.50€

Toscana

47.00€



Vini Rossi
Rode Wijnen Fles 0.75

Ripasso valpolicella clas.superiore
Kleur:Intens granaatrood 
Aroma:Donker fruit,zwarte kersen,zoethout,peper,kaneel,aards.
Smaak: Fris met soepele en krachtige tannines,rijk bouquet,lang en evenwichtige 
afdronk Erkenning: 90/100 (Vin 2015) Wine Spectator     
Rijping: 18 maanden in vaten
Cépage: 80% Corvina-corvinone 20% rondinella

Veneto 37.00€

Langhe Nebbiolo  Piemonte 45.00€
Kleur: Intens granaatrood.
Smaak: kers in alcohol, typisch voor nebbiolo, peperkoek, zwart fruit, met hints van vanille 
en kaneel
Aroma: Mooie frisheid, vol, progressief en vet, met fruitige tonen op het einde
Elegante en goed gecontroleerde tannines 
Opmerking: een echte kleine Barolo! Zeer lage productie, ongeveer 2500 flessen
Rijping: 18 maanden in vaten
Cépage: 100% Nebbiolo

Het paradepaardje van Rocca delle Macie, die alle typsiche karaktertrekken van 
een Chianti Classico vertoont. Mooie aroma’s van zwarte kersen en cassis, gevolgd 
door kruidige toetsen.
Het evenwicht tussen fruit. Structuur en aciditeit maakt dat deze wijn met veel 
verschillende gerechten kan gecombineerd worden.
Cépage: Sangiovese 90% Merlot 5% Cabernet 5%

Chianti Classico Riserva docg Toscana 49.50€

Barolo Bricco Chiesa Piemonte 70.00€
Kleur: Granaatrood
Aroma:Floreal en kruidig, zoethout en kersen met alcohol, cacao.
Smaak: fris, vlezig en elegant, met elegante en goed geïntegreerde
tannines.
Rijping:18-24 maanden op vaten + 12 maanden op fles 
Opmerking: Een geweldige Barolo! Zeer lage productie, ongeveer 2904 flessen-
Cépage: 100% Nebbiolo



Taurasi Campania
Kleur:Intens robijnrood
Aroma:Geconcentreerde geur van bramen, kersen, eucaliptus, carrube en koffie
Smaak: krachtige structuur en elegante lange aanhoudende tannines.
Rijping: 18 maanden in vaten 225lt
Erkenning: 95/100 Decanter 92/100 Suckling 92/100 Parker
Cépage : 100% Aglianico

60.00€

Brunello di Montalcino 
Sangiovese is een moeilijke druif die veel aandacht en een mooie fenolische 
rijpheid vraagt. De beste domeinen waken daar dan ook over. Camigliano slaagt 
erin, dankzij hun verschillende wijngaarden, heel evenwichtige wijnen te produce-
ren.Een donkere granaatrode kleur en rijpe neus vol fruit en kruidige toesten. heel 
soepel en breed in de mond, maar ook veel diepgang en complexe smaken.
Cépage: Sangiovese grosso 100%

Barbera d’alba Priora Piemonte

60.00€

Prachtige granaatrode kleur. Een complexe neus met toesten van donker fruit en 
zachte kruiden. in de mond krijg je zowel diepgang en structuur als complexiteit 
en mooie fruit. heel evenwichtige wijn die je naar nog een glas doet verlangen

55.00€

Toscana

Vini Rossi Cru
Rode Wijnen Cru Fles 0.75


