
“WINE BY DESIGN”

Een wijnhuis dat staat voor innovatie, 
perfectie, passie en design. 

Elk element van het bedrijf wordt beïnvloed 
door deze cultuur, van de elegante 

architectuur van de wijnmakerij tot de 
state-of-the-art technologie van de 

gebruikte apparatuur. Naast innovatie is 
traditie en geschiedenis erg belangrijk. Het 

is een familiebedrijf dat al 3 generaties 
van vader op zoons is overgegaan

Respect voor de natuur, het milieu en 
de grond waarop verbouwd wordt zijn 

belangrijke waarden voor het verbouwen 
en produceren van de wijnen. Een groot 

deel van de wijnen zijn bio en vegan 
gecertificeerd.

Het wijnhuis ontleent haar naam aan de 
datum 47 Anno Domini, het jaar waarin 
de bouw van een van de belangrijkste 

Romeinse wegen werd voltooid, de 
Claudia Augusta, in opdracht van de keizer 

Claudius. De wijngaarden groeien langs 
deze historische weg.

WIJNKAART



RODE WIJN
  
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO I.G.T. VENETO
Droge gebalanceerde wijn met robuuste body en  
tonen van rood fruit.
Glas/Fles €4,25 €21,50

CABERNET SAUVIGNON D.O.C. BIO E VEGAN VENEZIA
Krachtige, warme en volle wijn met tonen van  
groene peper, bosbessen, bramen en pruimen.
Glas/Fles €4,75 €23,75

PIANTAFERRO PRIMITIVO DI MANDURIA D.O.C.
Warm en plezierig, lichte tannines met een lange afdronk.  
Tonen van bramen, pruimen jam, peper en vanille.
Fles  €24,95

PIANTAFERRO CHIANTI D.O.C.G.
Droge, complexe wijn met stevige tannines.  
Tonen van rood fruit, peper, kersen, koffie en tabak.
Fles  €24,50

MERLOT D.O.C. VENEZIA “LINEA SOTTOVOCE”  
BIO E VEGAN 
Een warme, soepele wijn met noten van rode bessen,  
vanille en groene peper.
Glas/Fles €5,25 €25,95

PINOT NERO I.G.T. VENETO “LINEA SOTTOVOCE” 
Droge, fruitige wijn met tonen van kersen,  
bosbessen, vanille, tabak, chocolade en cacao.
Glas/Fles €5,50 €27,50

AGLIANICO I.G.T. DEL BENEVENTANO
Elegante, warme, sappige wijn.  
Met tonen van kersen, pruimen, vanille en kruiden.
Fles  €31,50

BIFERNO D.O.C. ROSSO RISERVA
80% Montepulciano & 20% Aglianico. Intense volle wijn,  
met kruidige tonen van vanille, kaneel, kersen en pruimen.
Fles  €32,50

RABOSO PIAVE D.O.C. 
Droge, krachtige wijn met tonen van rood fruit,  
kersen, pruimen en jam. Op eikenhout gerijpt.
Fles  €35,50

BATISTA CABERNET-MERLOT I.G.T. VENETO
60% Cabernet, 30% Merlot, 10% Raboso
Uitgebalanceerde volle wijn met tonen van kersenjam,  
koffie en chocolade in de lange afdronk.
Fles  €36,50

TOMBACCO ROSSO PICENO D.O.C. ORGANIC
Montepulciano & Sangiovese. Een intense, complexe wijn, warm 
en toch fris. Plezierige tannines met tonen van rode vruchten jam, 
gedroogde bloemen, rijpe kersen, bramen, vanille en zwarte peper.
Fles  €39,95

SCUOLA GRANDE VALPOLICELLA RISPASSO D.O.C.
Elegante en complexe wijn met tonen van tabak, rood fruit, 
kersenjam, vanille en kruiden. 
Fles  €38,50

AZZURRA ROSSO I.G.T. PUGLIA
Een intense wijn met fruitige tonen van kersen, bramen,  
pruimen en kruiden zoals rozemarijn en peper, typisch voor  
de wijnen uit het Zuiden. Verder tonen van chocolade en vanille.  
Een robuuste wijn, door het rijpen op houten vaten en het stevige 
alcohol percentage van 16%. 
Fles  €42,50

LE ARGILE CABERNET DI CABERNET  
I.G.T. MARCA TREVIGIANA
50% Cabernet Sauvignon, 50% Cabernet Franc
Deze complexe, warme en elegante rode wijn rijpt  
twee jaar in cementen vaten. Tonen van pruimen,  
zwarte kersen, vanille, tabak en chocolade. 
Fles  €70,00

MOUSSERENDE WIJN
  
DIAMANTE PROSECCO D.O.C. SPUMANTE BIO E VEGAN
Elegant, fruitig met tonen van groene appels en bloemen.
Glas/Fles €5,95 €29,95

DIAMANTE PROSECCO D.O.C. SPUMANTE BRUT  
BIO E VEGAN
Droge en frisse prosecco, met fruitige en bloemige tonen,  
vooral de groene appel komt mooi naar voren.
Glas/Fles €6,50 €31,50

DIAMANTE ROSATO SPUMANTE BIO E VEGAN
Bruisende rosé,  met tonen van bloemen en rood fruit.
Glas/Fles €5,95 €29,95

MOSCATO  I.G.T. VENETO VINO FRIZZANTE
Elegante, licht bruisende wijn, met tonen van abrikoos,  
perzik en rozen. Gebalanceerd met een fris zoetje. 
Glas/Fles €4,00 €19,95

WITTE WIJN
PIANTAFERRO FIANO I.G.T DEL BENEVENTANO
Frisse, soepele wijn met tonen van perzik, hazelnoot en exotisch fruit.
Glas/Fles €4,00 €19,95

INTRIGO GRILLO D.O.C.SICILIA
Frisse, droge wijn met tonen van rijp fruit, Mediterrane kruiden.
Glas/Fles €4,25 €21,50

PINOT GRIGIO D.O.C. BIO VEGAN DELLE VENEZIE
Droog en fluwelig, met tonen van exotisch fruit  
en bittere amandel in de afdronk.
Glas/Fles €4,50 €22,50

CHARDONNAY D.O.C. BIO VEGAN VENEZIA
Een frisse, bloemige wijn met noten van groene appels & honing.
Glas/Fles €4,75 €23,75

SAUVIGNON I.G.T. TRE VENEZIE “LINEA SOTTOVOCE”
Intens kruidige tonen van pepers, salvia, vlier en tomatenblad.
Glas/Fles €5,50 €27,50

PECORINO I.G.T. TERRE DI CHIETI ABRUZZO
Intens, kruidig, droog, met een explosie van exotisch fruit
Glas/Fles €6,00 €29,95

ROSÉ
PINOT GRIGIO ROSATO D.O.C. DELLE VENEZIE
Elegante, frisse wijn met tonen van appels,  
witte bloemen en lange afdronk.
Glas/Fles €4,00 €19,95

PRIMITIVO ROSATO I.G.T. PUGLIA
Plezierige, delicate aroma’s van bramen en kruiden.  
Een gebalanceerde wijn, met aangename frisse afdronk.
Glas/Fles €5,50 €27,50

RODE WIJN
PIANTAFERRO PRIMITIVO I.G.T. PUGLIA
Intens en elegant, met tonen van kersen, kruiden, zwarte peper, 
rozijntjes en chocolade. Stevig met zachte tannines.
Glas/Fles €4,00 €19,95

INTRIGO NEGROAMARO I.G.T. PUGLIA
Een zeer aangename, warme kruidige wijn met tonen van bosbessen 
jam, koffie en kaneel.  Zachte tannines met een lange afdronk.
Glas/Fles €4,25 €21,50


