Wijnkaart il Senso
Geachte gast,
In samenwerking met het proefpanel van onze vaste wijnleverancier selecteerden wij onze wijnen, die door hun
aangename karakter een perfecte begeleider vormen voor tal van gerechten op onze menukaart. Onze wijnen vormen
een mooie vertegenwoordiging van de diverse wijnregio’s die Italië rijk is. Om het rijke en gevarieerde aanbod van
Italiaanse wijnen uit de verschillende streken aan bod te laten komen wisselen wij regelmatig onze wijnkaart. De huidige
wijnkaart biedt een brede selectie van wijnen uit Piemonte, Alto Adige, Friuli, Veneto, Toscane, Umbrië Marche, Puglia,
Sicilië en Sardinië.
Bovendien werken wij bij il Senso met het zogenoemde Enomatic systeem, waardoor het mogelijk is exclusieve wijnen
per glas te schenken. Hierdoor blijven de wijnen in het systeem altijd vers.
Uiteraard is het ook mogelijk om de wijnen per fles te bestellen.
Geniet ervan!

Met smakelijke groet,
il Senso

Vino della Casa e Prosecco
Huiswijnen / House wines & Prosecco
Bianco / White / Wit
Saporito bianco chardonnay, Cielo e Terra, Veneto
Heeft een heldere lichtgele kleur en een bouquet met hints van appel, limoen en
mineralen. Heerlijk bij visgerechten.

3,75

18,75

3,75

18,75

3,75

18,75

Prosecco Frizzante "Mia", Val d'Oca, Veneto
Heeft een schitterende hooigele geur, een elegant en fruitig bouquet. Evenwichtig door
zijn zachtheid en juiste smaak.
Is veelzijdig en kan bij alle soorten gerechten gedronken worden.

4,25

23,50

Prosecco Extra Dry millesimato, Val d'Oca, Veneto
Deze extra droge Prosecco heeft een mousserende en harmonieuze smaak, de geur is
aangenaam fris en zuiver.
Uitstekend als aperitief, bij de maaltijd, bij nagerechten en als toast bij een feestelijke
gelegenheid.

6,50

32,75

Rosso / Red / Rood
Saporito rosso merlot raboso, Cielo e Terra, Veneto
Deze mooie rode wijn heeft een fruitige smaak en geur door aroma's van rode vruchten
zoals bosbessen, kersen en bramen.
Heerlijk bij (gegrild) vlees, wild en pastagerechten.

Rosato / Rosé
Bardolino Chiaretto "Le Poesie", Cantina di Soave, Veneto
Deze rosé wijn heeft een zachte en droge smaak.
Heerlijk als aperitief, bij voorgerechten, lichte gerechten en wit vlees.

Prosecco

Grappa Rossi d’Angera, Italy
Grappa Moscato "Trailaghi"
Grappa Moscato barricata "Amandola"
Grappa Chardonnay "Trailaghi”
Grappa Nebbiolo di Barolo "Trailaghi"
Grappa Nebbiolo di Barolo barricata "Amandola"
Sciresa Ciliegia "Amandola"
Persichina Pesca "Amandola"
Suadus Miele "Amandola"

5,50
7,00
5,50
5,50
7,00
5,50
5,50
5,50

Vino per bicchiere
wijn per glas / wine per glass
Bianco / White / Wit
Verdicchio classico, Velenosi, Marche
Deze wijn heeft een heldere, strogele kleur met groenachtige nuances. Heeft een delicate
maar persistente geur, aangenaam fruitig, met lichte hints van groene appel, honing en
specerijen.
Is een fantastisch metgezel voor rijke, geurende gerechten zoals groentesoepen of pasta
met kikkererwten.

5,-

26,50

Pinot Grigio, Alturis, Friuli
Geraffineerd bouquet met noten van exotisch fruit en geroosterde amandelen. Een intense
en volle smaak, die zich onderscheidt door zijn aangename en elegante karakter.
Gaat bijzonder goed samen met voorgerechten op basis van vis, droge pasta gerechten,
groente crèmes, gestoomde vis of koud witvlees.

5,75

31,75

Sauvignon, Alturis, Friuli
Elegante, frisse en volle wijn met tonen van salie, tomatenblad en munt in combinatie met
fruitige aroma’s van pompelmoes en exotisch fruit.
In het bijzonder een aangewezen wijn bij schelpdieren, gerechten op basis van vis met
sauzen en cremes, wit vleesgerechten.

5,75

31,75

Greco di Tufo, MastroBerardino, Campania
Licht, elegant, prikkelend met een volle body. Fruitig bouquet met een vleugje abrikoos en
perzik.
Perfect als aperitief of in combinatie met (gegrilde) visgerechten.

7,25

36,95

5,70

28,95

6,-

31,50

Langhe Nebbiolo, Alessandro Rivetto, Piemonte
Heeft een briljante robijnrode kleur die vervaagt met de tijd. De geur is delicaat, fruitig en
doet denken aan frambozen en viooltjes.
Gaat heel goed samen met rood vlees, wild en gebraadte. Uitstekend met gegrild vlees

7,25

39,75

Amarone della Valpolicella "Rocca Sveva", Cantina di Soave, Veneto
Intense robijnrode kleur met granaatkleurige nuances. Volle, fruitige geur met nuances van
kersen, amarena, bosvruchten, vanille, rozijnen en exotische vruchten. Robuust en zacht in
de mond.
Gaat goed samen met rood vlees, alle soorten wild, gerijpte kazen.

12,50

67,50

Rosso / Red / Rood
Nero d’Avola Riserva “Cutaja”, Caruso & Minini, Sicilia
Intens en complex. Rijpe rode vruchten zoals aalbessen en pruimen, perfect verenigd met
aromatische kruiden en cacao. Zijn smaak is warm van structuur, zijdezacht en aangenaam.
Heerlijk bij wild-, gestoofde en gegrilde vleesgerechten en gerijpte kazen.
Montepulciano d'Abruzzo Riserva "Rubesto", Frentana, Abruzzo
Heeft een intense robijnrode kleur, met granaatkleurige reflecties naarmate de wijn rijpt.
Zijn complexe geur omvat geuren van zwarte kersen, viooltjes, vanille en kruiden.
Heerlijk bij typische vleesgerechten uit de Abruzzen, met name bij
lamsvleesgerechten, maar ook bij gegrild kalfsvlees en kazen.

Vino per bottiglia
wijn per fles / wine per bottle
Bianco / White / Wit
Soave Superiore "Castelcerino", Cantina di Soave, Veneto
Strogele kleur met gouden nuances, met de fruitige geur van "Stark" appels, kweepeer, verse
amandelen, salie en nuances van acacia en elegante geroosterde vanille. In de mond onthult hij een
heerlijke frisheid en een langdurige structuur. De afdronk bevat de geuren van bloemen en vruchten en
de aangename smaak van bittere amandel.
Uitstekend als aperitief, gaat goed samen met voorgerechten, wit vlees en vis.

26,50

Vermentino, Vecchia Torre, Puglia
Licht strogeel van kleur met bleke groene reflecties, een zeer intens bouquet met delicate citrus, salie
en mediterrane kruiden Harmonieuze en full-bodied smaak met een mooie mineraliteit.
Uitstekend bij gerechten op basis van vis- en schaaldieren.

28,50

Cataratto “Isula”, Caruso & Minini, Sicilia
Een complexe combinatie van frisse citrusvruchten en zoete nuances van honing. Heeft een heerlijk
rijke smaak dankzij een frisse en volle body. Een elegante afdronk.
Heerlijk bij visgerechten.

29,50

Langhe Arneis bianco, Alessandro Rivetto, Piemonte
Heeft een strogele kleur met groene reflecties. De geur is delicaat, fruitig en licht citrusachtig. Droog,
fris met een goede aromatische persistentie. Aanhoudende nasmaak is gematigd bitter.
Uitstekende als aperitief. Tijdens de maaltijd gaat hij goed samen met lichte hapjes en gerechten
op basis van vis.

29,50

Sannio Falanghina bianco, MastroBerardino, Campania
Frisse en fruitige wijn met sterke en doordringende nuances van citrusvruchten, ananas en witte
bloemen.
Deze heerlijk evenwichtige en veelzijdige wijn is perfect als aperitief of bij gerechten op basis van
vis en schelpdieren.

33,50

Greco di Tufo, MastroBerardino, Campania
Licht, elegant, prikkelend met een volle body. Fruitig bouquet met een vleugje abrikoos en perzik.
Perfect als aperitief of in combinatie met (gegrilde) visgerechten.

36,95

Pecorino Terre di Chieti "Donna Greta", Frentana, Abruzzo
Deze wijn heeft een volle body en structuur, die evenwichtig blijft door de zuurgraad en kenmerkende
mineraal van de druif. Om deze reden erg aangenaam om te drinken. Zijn aromatische complexiteit,
variërend van citrusvruchten tot aan witbier, is zeer persistent.
Heerlijk bij visgerechten en schaaldieren. Tevens ook bij witvlees, vleeswaren en belegen kazen.

39,95

Rosato / Rosé

Rubeo rosato, Cantine Ferri, Puglia
Delicate geuren, geprevaleerd door goudreinetten, waardoor zijn smaak fris en zeer aangenaam is.
Heerlijk bij sushi en sashimi, visgerechten, zeevruchten en wit vlees.

27,50

Rosso / Red / Rood
Piemonte:
Barbera d'Alba, Alessandro Rivetto, Piemonte
De kleur is vol robijnrood, het bouquet intens met aroma’s van rijpe rode vruchten, bramen en
pruimen. Zeer volle smaak. Delicate tannine.
Heerlijk bij vleesgerechten, kaas, vleeswaren, en gerechten geserveerd met sauzen.

34,75

Barolo Serralunga, Alessandro Rivetto, Piemonte
Heeft een granaatrode kleur met oranje nuances, zijn etherische geur is intens en aangenaam. De smaak
is sober maar fluweelzacht, sterk en harmonieus. Elegant en zacht met zoete tannine.
Serveren met rood vlees, wild en (harde) kazen. Zeer sterk aanbevolen bij gerechten op basis van
truffel.

71,50

Veneto:
Garda Cabernet Sauvignon "Rocca Sveva", Cantina di Soave, Veneto
Heeft een intense robijnrode kleur met paarse nuances, een volle, fruitige geur, met nuances van kleine
rode vruchten (braam, framboos). In de mond onthult hij een zeer belangrijke structuur, een
evenwichtige en uitgesproken zuurgraad. Tijdens de afdronk worden nuances van drop en vanille
geconstateerd, als een intens en elegant fluweel.
Aanbevolen bij rood vlees- en wildgerechten, kazen met een geprononceerde smaak.

29,50

Valpolicella Superiore "Rocca Sveva", Cantina di Soave, Veneto
Heeft een schitterende robijnrode kleur, een intens fruitige geur met nuances van rode vruchten en
amarena. In de mond onthult hij elegantie en een goede structuur met een duurzame zuurgraad
(tanninen).
Aanbevolen bij vleessauzen, vleesgerechten, wildgerechten en kazen.

29,50

Valpolicella Superiore Ripasso "Rocca Sveva", Cantina di Soave, Veneto
Een intense robijnrode kleur, met oranje nuances die zichtbaar worden naarmate het
verouderingsproces vordert, volle en zeer fruitige geur (kersen, vanille, bramen). Elegantie en
duurzaamheid in de mond, die ook de geurzintuigen prikkelen.
Heerlijk bij rood vlees en wild.

37,50

Amarone della Valpolicella "Rocca Sveva", Cantina di Soave, Veneto
Intense robijnrode kleur met granaatkleurige nuances. Volle, fruitige geur met nuances van kersen,
amarena, bosvruchten, vanille, rozijnen en exotische vruchten. Robuust en zacht in de mond.
Gaat goed samen met rood vlees, alle soorten wild, gerijpte kazen.

67,50

Toscana:
Perolla Maremma, San Felice, Toscana
Rode bloemen, frambozen, rijpe kersen en lavendel zijn de tonen die bij deze wijn overheersen,
waardoor het drinken van deze wijn als zeer aangenaam en plezierig wordt ervaren.
Deze wijn gaat goed samen met alle soorten maaltijden: van amuses tot hoofdmaaltijden: pasta,
risotto, maar ook vissoep.

29,75

Chianti Classico, San Felice, Toscana
Een wijn met een heldere robijrode kleur, gekenmerkt door zijn intense en persistente geur met hints
van kersen, frambozen en viooltjes. Zijn smaak is droog, met een volle body, soepel en evenwichtig.
Heerlijk bij voorgerechten, hoofdgerechten, rood vlees en belegen kazen.

31,50

Chianti Classico Riserva "Il Grigio", San Felice, Toscana
Een diepe robijnrode kleur. Heeft een intense, volhardende geur, met een karakteristiek vleugje
viooltjes en rode bosvruchten. Volle, harmonieuze smaak, met sappige tanninen, fris en zuur, maar ook
een delicate fruitigheid; verrijkt met een aromatische complexiteit, verkregen door een rijping in hout.
Heerlijk bij gegrild en geroosterd vlees en rijpe kazen.

41,95

Rosso di Montalcino, San Felice, Toscana
Gestructureerde wijn, een robijnrode kleur, met een vleugje kersen, bramen en cederhout; zachte en
fruitige smaak.
Heerlijk bij pastagerechten met vleessaus, paddenstoelen of truffels en bij varkens- of kalfsvlees.

40,95

Brunello di Montalcino, San Felice, Toscana
Een intense robijnrode kleur, een karakteristieke en intense geur van rijpe bosvruchten, met een
vleugje tabak, leer, rozemarijn en bramenjam, terwijl de smaak zijdezacht is, met een fruitige afdronk.
Heerlijk bij gegrild vlees, wild en schapenkaas.

77,50

Marche:
Lacrima di Morro d'Alba, Velenosi, Marche
Deze wijn heeft een intense robijnrode kleur met paarsachtige nuances. Zijn geur is van opmerkelijke
rijkdom door zijn organoleptische kenmerken: zeer intens, fruitig (aardbei, kers) en bloemig (violet,
rozenknoppen). In de mond is hij zacht met lichte tannine en subtiele hints van amandel, in perfecte
harmonie met zijn olfactorische sensaties.
Gaat goed samen met heerlijke gearomatiseerde recepten.

32,50

Rosso Piceno Superiore “Gold”, Velenosi, Marche
Heeft een robijnrode kleur met granaatrode reflecties en intens en gevarieerd bouquet, met nuances van
vanille en rode vruchten. Levendige noten van zwarte bessen, tabak, zoethout, kaneel en nootmuskaat.
Zijn persistente, warme en robuuste smaak, zorgt ervoor dat het een uitgesproken, maar tegelijkertijd
harmonieuze wijn blijkt.
Gaat goed samen met gevogelte, wild, gegrild vlees, gerijpte pecorino kaas en gegrild vlees.

39,95

Puglia:

Negroamaro "Capoforte", Bepin De Eto, Puglia
Diepe robijnrode kleur, intens en complex bouquet, waarin rijpe rode bessen de delicate nuances van
vanille en cacao overheersen, met als afsluiting noten van tabak en koffie. Een rijke, warme
harmonieuze smaak met een evenwichtige zuurgraad en discreet aanwezige tannines, heeft een droge
afdronk.
Uitstekend bij hoofdgerechten, rood vlees, wild en harde kazen.

31,75

Nero di Troia “Oblivio”, Cantine Ferri, Puglia
Heeft een goede consistentie en ruikt naar zwarte kersen en kersen met een vleugje kruiden. De smaak
is intens en elegant.
Uitstekend bij gebraadte, wild en gerijpt kazen.

32,-

Primitivo “Purpureus”, Cantine Ferri, Puglia
De olfactorische sensaties van deze wijn zijn zeer delicaat, waarbij geurige vruchten en discrete hints
van hout elkaar omarmen. De impact van de smaak is overweldigend, maar altijd in balans.
Uitstekend bij gebraden stoofschotels, wild en gerijpte kazen.

34,95

Sardegna:

Monica di Sardegna Classico, Monserrato, Sardegna
Robijnrode kleur met paarse tinten, elegante zachte wijn.
Heerlijk bij soepen, wit vlees en zachte kazen.

Cannonau "Larentu", Monserrato, Sardegna
Deze rode DOC-wijn van pure Cannonau druiven heeft een intense robijnrode kleur, een rijke,
etherische geur door rijpe, rode vruchten. Zijn smaak is zeer zacht, warm en droog, alcoholisch en
fruitig en met de juiste dosis tannine.
Heerlijk bij rood vlees, wild, gestoofd vlees, rijpe kazen, gebraden varkensvlees en lamsvlees
stoofschotel.

23,-

28,95

Sicilia:

Nero d’Avola Riserva “Cutaja”, Caruso & Minini, Sicilia
Intens en complex. Rijpe rode vruchten zoals aalbessen en pruimen, perfect verenigd met aromatische
kruiden en cacao. Zijn smaak is warm van structuur, zijdezacht en aangenaam.
Heerlijk bij wild-, gestoofde en gegrilde vleesgerechten en gerijpte kazen.

28,95

Syrah Riserva “Delia Nivolelli”, Caruso & Minini, Sicilia
Een intense robijnrode kleur, die neigt naar granaatrood. Zijn heerlijke aroma van rode vruchten en een
vleugje vanille zorgen voor zijn karakter en lange volhardendheid.
Perfect bij gebraden en gestoofd vlees.

47,50

