
Ofcina Rafaelli – Carta dei vini
  HUISWIJNEN

-ROSATO NORICO –  (Vino Rosato) 6,50 / 24,00 
Fris rose in kleur. Deze rosé wijn is gemaakt van een mix van Schiava en Teroldego druiven 
en geeft levendige toetsen van perzik en kers. Elegant op het palet met zijn delicate, frisse en 
aangename geur en zijn zachte, maar uitgesproken smaak.
-ORVIETO CLASSICO SUPERIORE – UMBRIA  (Vino Bianco)   6,00 / 22,00   
Deze klassieker uit Umbrië is gemaakt van de typische druiven Grechetto en Procanico 
afkomstig uit wijngaarden met kalk en vuursteen bodems.  Het is een frisse wijn met aroma’s 
van citrus, witte bloesems en minerale toetsen.
-PRIMITIVO MOI IGT – PUGLIA (Vino Rosso) 6,00 / 22,00
Uit de hak van de laars is dit een karaktervolle wijn. De Primitivo druiven bezorgen hem zijn
diep rode kleur. Hij heeft een intense neus van rode vruchten, gedroogd fruit en zoethout. Met 
zijn volle diepe zachte en uitgebalanceerde smaak past deze wijn bij alles maar is hij vooral 
aangeraden bij vleesgerechten.

-PROSECCO DOC BRUT – Il Colle (Veneto) 6,50 / 28,00
Prosecco is een inheemse druif uit de Veneto, waarmee men een levendige Spumante maakt 
volgens de Methodo Martinotti (2de gisting in gesloten inoxvaten). Deze Brut heeft een prachtige
pareling en een frisse en fruitige smaak. Dit is echt het prototype van een vrolijke Italiaanse 
Spumante.
-PROSECCO DOCG Millesimato BRUT   -   Il Colle   (Veneto ) 39,00
Voor de Millesimato gebruikt men enkel de allerbeste druiven van 1 jaartal.  Doordat deze 
versie van de Prosecco een langere schuimvorming ondergaat, krijg je fjnere parels en een langere
afdronk.
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BIANCO– WITTE WIJN
-GAVI DI GAVI '18  - La Caplana – PIEMONTE   7,50 / 28,00
100 % Cortese afkomstig van een oude wijngaard in de commune Gavi.  Hier bestaat de bodem 
uit spierwitte, kalkhoudende klei.  Deze wijn heeft een frisse neus met veel citrusvruchten en 
wit fruit, aangevuld door aroma’s van witte bloessems. Deze wijn heeft een frisse minerale toets
die typisch is voor de Gavi-wijnen. Het is een elegante, maar krachtige wijn die alles in huis 
heeft om te charmeren : veel fruit, frisse zuren en een licht minerale afdronk.
-ROERO ARNEIS'DAVEJ '18 – Deltetto – PIEMONTE   8,00 / 28,50
100% Arneis, die je buiten de piemonte nergens vindt. Davej betekent eigenlijk 'van de oudjes' 
en is een klassieke stijl Arneis, zoals de Nonno hem maakte. Een verrassende, elegante en 
karaktervolle wijn met in de neus frisse appeltjes, exotisch fruit en honing. In de mond is deze 
wijn zeer fris en smakelijk, met een mooi evenwicht tussen zuren en molligheid en een goede 
persistentie.
-TIMPUNE GRILLO '17 – Caruso & Minini – SICILIA     7,00 / 26,00
100% Grillo, afkomstig uit de Westkust van Sicilie. Het is een fruitige en mondvullende wijn,
waarin je vast en zeker abrikozen zult ruiken. Ook nootjes en lactische toetsen en een vleugje 
hout in de fnale. Deze krachtige wijn, waar alle elementen mooi in evenwicht zijn, zal je 
bijzonder aangenaam verrassen.
-VERMENTINO BEN '18 – Frattoria Nittardi – TOSCANA     8,50 / 32,50
100% Vermentino. Nitardi, gelegen in het hartje van de Chiantistreek, ergens halverwege tussen
Sienna en Firenze, is één van de historische wijnhuizen van Toscane. Het behoorde in de 16de 
eeuw toe aan niemand minder dan Michelangelo. Terecht zegt men bij Nittardi ' Nostro vino è
il vino di Michelangelo'. Deze wijn heeft een verleidelijke neus met limoen, peer, exotische 
toetsen en witte rozen. In de mond is hij vol en stevig, maar met levendige zuren.
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-SOAVE SAN BRIZIO BIO '17 – La Cappuccina – VENETO            38,20
100% Garganega, uit een zeer goed gelegen (biologische) wijngaard achter het huis, in het hartje 
van Soave. Vinifcatie en verfjning in Franse eikenhouten vaten van 500 l. De frisse aroma's 
van veldbloemen, appeltjes, pruimen, honing en vanille geven deze wijn een verleidelijke neus. 
In de mond is hij vol en levendig, met een lange afdronk en een zeer aangename herinnering. 
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    ROSSO – RODE WIJN
-MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA ‘14  - Tollo – ABRUZZO 

               7,20/27,50
Gemaakt van de beste druiven uit Abruzzo en 2 jaar verfjnd op tonneaux van Sloveense eik.
Het is een volle en afgeronde wijn, één van de beste Montepulciano d’Abruzzo wijnen. In de 
neus is hij aangenaam geurend met veel bosvruchten, een mooie houttoets en veel kruidigheid. In 
de mond is hij warm en vol met een lange afdronk en een zeer mooie herinnering.
-LEONI     7,00 / 27,00
100% Sangiovese. Ongeflterde natuurwijn met een fruitige smaak, fris en licht sprankelend op 
de tong, met een droge afdronk.
-VALPOLICELLA RIPASSO ‘16 - La Campagnola - VENETO     8,50 / 32,50
Gemaakt volgens de Ripasso – methode =  Men gaat de afgewerkte Valpolicella – wijn 
opnieuw tot gisten brengen door hem in contact te brengen met de restanten ( pellen & pitten ) 
van de Amarone of Recioto.  Hierdoor verkrijg je een complexer bouquet en iets meer body & 
Alcohol.  Intens robijnrode kleur met nog paarse impressies eigen aan zijn jeugd. Een wijn met 
goede structuur en een heel bijzonder parfum, waarin je vast en zeker bosvruchten, rode rijpe 
kersen en vanille zal herkennen
-BRAMALUCE IGT MAREMMA‘16 – Terenzi – TOSCANE              9,00 / 36,00 
Gemaakt volgens de Governo methode van 85 % Sangiovese & 15 % Syrah.  Men laat de 
Syrah drogen en voegt deze geconcentreerde most toe tijdens de gisting.  De typische aroma’s van 
de Sangiovese (kersen, bramen, viooltjes, …) worden aangevuld met de kruidige toetsen van de 
Syrah.
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-BARBERA D'ASTI Gratia Plena' '09 – Pertinace – PIEMONTE     8,50 / 35,00
100% Barbera. Deze magnifeke Barbera wordt gemaakt met de beste druiven van een oude 
wijngaard. 'Gratia Plena' of 'vol van genade' is dan ook een meer toepasselijke naam. Hier kan
men terecht spreken van een complexe neus met aardse geuren en onderbos die een fjn aroma 
van bosvruchten vergezellen. De wijn is aangenaam in de mond met een intense fnale van fruit
en fjne zuren, het visitekaartje van een Barbera.
-CAMPO DELLA MACCHIA'16 – Piancornello – TOSCANA              7,00 / 27,50
100% Sangiovese uit Montalcino. Voor deze Rosso Toscana gebruikt men druiven die nog niet 
goed genoeg waren voor de Brunello. Deze levendige wijn is een cleane, verstandige Toscaan met
een stevige fruitmassa, vooral kersen en rijpe braambessen, cassis en ook een vleugje kreupelhout 
en kruidigheid. Een aanrader!
-CHIANTI CLASSICO '16 – Spadaio e Piecorto – TOSCANA     8,20 / 33,00
100% Sangiovese. Het is een speelse Chianti met frisse aroma's van rood fruit, die mooi 
aangevuld worden door de kruidige en getoaste aroma's van het hout. In de mond is deze wijn 
heel soepel, maar met een perfecte balans tussen fruit , tannines en zuren.
-CHIANTI CLASSICO '15 – Belcanto – TOSCANA     9,20 / 38,00
Bellcanto is geproduceerd uit voornamelijk Sangiovese druif en is een jaar gerijpt in Eiken 
Franse vaten.
-MORELLINO DI SCANSANO RISERVA '15 – Terenzi – TOSCANA     42,00
De Morellino di Scansano Riserva 'Purosangue' is een intense en volle rode wijn, 12 maanden
gerijpt in grote eiken vaten. Het boeket is rijk en gelaagd, met hints van zwarte kers 
gecombineerd met hints van wilde kruiden, rabarber en zoethout. In de mond is het zacht, rond,
gestructureerd en persistent.       

-Ofcina Rafaelli-



-BRUNELLO DI MONTALCINO '12 – Piancornello – TOSCANA      68,00
100% Sangiovese Grosso. Het is een robuuste, warme wijn die zijn frisheid door de lange 
houtlagering niet verloren heeft. In de neus hebben we eerst fjn rood fruit en amarenakersen op 
de voorgrond. Een fjne vanilletoets en een diskreet kofe-aroma geven de wijn nog meer 
compexiteit. In de mond is er eerst een mollige aanzet, onmiddellijk gevolgd door veel fjne 
zuren en gebouwde tannines. Deze wijn heeft een verblufend evenwicht en laat een heel 
aangename herinnering na.
-AMARONE DELLA VALPOLICELLA '15 – Guiseppe Campagnola – VENETO  70,00
Droge rode wijn. Diep kleurenpallet, met een rijk kersen fruit bouquet en met een vol, droog en
sterk pallet. Deze Amarone is ideaal bij rood vlees en kaas. Een uur decanteren alvorens te 
serveren is aangeraden.
-BAROLO ALBARELLA '12 – Andrea Oberto – PIEMONTE      78,00
100% Nebbiolo, afkomstig uit één wijngaard van 35 jaar oud met rijke kleibodems.
Barolo heeft een verrukkelijk boeket: zwarte bessen, aardbeien, munt, zoethout, trufels en 
ontelbare andere aroma's vermengen zich tot een heerlijk parfum dat je altijd bijblijft. Waar 
veel Barolo's voor een minder geoefende wijnproever vaak een onaanvaardbare tannine- en 
zuurtegraad hebben, is dit een uiterst elegante wijn, die ook reeds jong best genietbaar is.
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