Vino della casa/ Huiswijnen
Pergolino Bianco, IGT Veronese
Sprankelend van kleur. Fris droog met zachte zuren.
In de smaak zijn het meloen en peer die sterk naar voren komen.
Gemaakt van de druiven Garganega, Trebbiano en Chardonnay.

Glas
€ 4,25

Fles
€ 23,50

Pergolino Rosato, IGT Veronese
€ 4,25
€ 23,50
Deze rosé gemaakt van Corvina, Rondinella en Molinar combineert de delicate en fruitige geur
met een droge en frisse smaak. Aangenaam en toegankelijk, veel sap met een licht botertje en
een mooie afdronk.
Pergolino Rosso, IGT Veronese
€ 4,25
€ 23,50
Een rode wijn met een helder rode kleur.
In de geur overtuigend cerise.
De aanzet is zacht en rond met een smaakvolle afdronk van kersen en een lichte kruidigheid.

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Vino Bianco/ Witte wijnen
Cantina Volpi, Cortese Piemonte
Goudgeel van kleur en delicaat in de geur.
De smaak is fris, droog en aangenaam.
Zeer goede begeleider van pasta, risotto en visgerechten

Glas
€ 4,50

Borgo Palazzi, Pinot Grigio IGT Venezië
€ 4,50
Knisperend frisse Pinot Grigio uit het Noorden van Italië.
Om specifieker te zijn iets ten noorden van Venetië word deze wijn gemaakt.
Gewoon een lekker glas wijn.

Fles
€ 25,50

€ 25,50

Villa di Mare, Cataratto, Chardonnay, Sicilië
€ 4,75
€ 26,00
Fraaie blend van de inheemse Siciliaanse druif Cataratto met de wereldburger Chardonnay
levert een zeer breed inzetbaar glas wijn op. Waar de Cataratto de wijn een exotische toets en
een lichte kruidigheid schenkt, zorgt de Chardonnay voor vulling en 'rondeur'.
Fattoria Laila, Verdicchio Castelli di Jesi Classico
€ 26,50
Verdicchio betekent een beetje groenig. Precies de kleur van de jonge verdicchio. bleekgeel met
een groene gloed. Deze wijn wordt in het midden van Italië aan de oostkust gemaakt. Lichtziltig
van smaak met een prettig bittertje in de afdronk.
Cantina Bolzano, Pinot Bianco, Alto Adige
€ 29,00
Noord-Italië, tegen de grens met Oostenrijk. Dit Duitstalige gedeelte van Italië staat niet alleen
bekend om de mooie skipistes maar ook vanwege de frisse wijnen. Doordat de wijngaarden hier
hooggelegen zijn ontwikkelt zich een heerlijke fraîcheur.
Petit Derthona, Walter Massa, Piemonte
€ 42,00
Een erg lekker glas wijn gemaakt van 100% Timorasso.
Blanke amandelen, gele bloemen en een groenige kruidigheid. Licht vettig in de mond en een
frisse, evenwichtige finale.
Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Vino Rosso/ Rode wijnen
Glas
Fles
Il Sole, Nero d'Avola, Merlot, Sicilië,
€ 4,75
€ 26,00
Een niet alledaagse combinatie. Zowel de Nero d'Avola als de Merlot zijn krachtige druiven.
Maar zie hier, in Sicilië is met de juiste begeleiding alles mogelijk.
Zeer doordrinkbare wijn met aangename structuur. Aards en stevig met fruit van zwarte bessen.
Boira, Sangiovese Bio Marche
€ 5,95
€ 30,00
In het algemeen is de Sangiovese druif uit de Marken een stuk zachter en minder tannine neus
dan in Toscane. Ook bij deze wijn valt de zachte smaak op. De lichte houtrijping maakt deze wijn
nog ronder. Een soepele wijn met behoud van robuust karakter.
Sammarco , Uve di Troia, Puglia
€ 32,00
Deze heerlijke jong drinkbare zwoele rode wijn uit Puglia, vol met hints van vanille en kaneel.
Maar vooral het kersenfruit wat de boventoon voert.
Montepulciano d’Abruzzo Bucaro Bio
€ 35,50
Kruidige volle rode wijn uit Abruzzo, midden Italië. Montepulciano komt in vele versies voor,
hier is één met veel materie, krachtig, van biologisch geproduceerde druiven. Zwart fruit en
allerlei lauriersoorten vechten om de eer. Mooi middelzware wijn, met barrique rijping.
Veneto, Zironda, Valpolicella Ripasso
€ 36,50
Een zeer smaakvolle Ripasso. Deze wijn van ingedroogde druiven (Amarone) wordt opnieuw
vergist met verse Valpolicella. Dit geeft een rijke, kruidige en krachtige wijn.
Bibi Graetz, Chianti, le Cicale de Vincigliata, Toscane
€ 37,50
Donker rood van kleur met veel intense geuren. Bij uitstek een begeleider van vlees gerechten.
Gemaakt van Sagiovese en Montepulciano druiven.
Roversi, Barolo, Piëmonte
€ 54,00
Klassieke krachtpatser uit Piemonte gemaakt van Nebbiolo. Niet al te donker van kleur maar
intens van smaak met veel lengte. OP en TOP Italiaans!

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Spumanti / Mousserende wijn
Frizzante, La Gioiosa
Licht mousserende witte wijn.
De geur is fris met elementen van witfruit.
De smaak is sappig en verfrissend, een feestelijk goed begin!

Glas
€ 4,75

Fles
€ 27,50

Scavi & Rey PICCOLO Prosecco 0,2 l
€ 7,50
Twee Amerikanen gaan na een succesvolle carrière terug naar het land van hun voorouders,
Italië, om daar wijn te gaan maken. Het resultaat is sappig met peer en nectarine in de smaak,
aangename mousse, klein zoetje, zacht en smaakvol.

Vino da dessert/ Dessert wijn
Glas
Fles
Passito Baccadoro, Fondo Antico, Sicilië
€ 5,50
€ 29,00
Baccadoro, de wijn klinkt bijna zo mooi als deze smaakt. Een passito gemaakt van laat
geoogste Grillo en Zibbibo druiven. Een lichte gekleurde wijn vol amandel smaak en fijn
gedroogd fruit. Nergens plakkend.

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Er zijn meer mogelijkheden in de Olifant dan dineren in het
Italiaanse a la carte restaurant:

Trouwlocatie
Wij zijn een officiële trouwlocatie en verzorgen al vele jaren recepties, diners en trouwfeesten.
Na de huwelijksceremonie in huis te hebben voltrokken.
Varen over de Vecht
De Olifant beschikt over een originele, grote open reddingssloep waarmee gevaren kan worden,
met of zonder hapje en drankje, tot een maximum van 60 personen.
Feesten
Het geven van een privé feest of bedrijfsuitje.
Ouderwets swingen tot in de late uurtjes met een DJ.
Vergaderingen of presentaties
In theateropstelling of gewoon aan tafel.
Exclusieve ruimtes voorzien van alle gebruikelijke geluid- en beeldapparatuur.
Meer info? Neem contact met ons op via:
www.deolifant.nl, 0346-561478 of info@deolifant.nl

Is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons!

