
VENETO
Valpolicella Superiore 2016  7/33
Musella
Corvina, Rondinella, Corvinone e Barbera 
Bij Musella zien we de laatste jaren een schitterende evolutie 
naar alsmaar gebalanceerdere biodynamische wijnen die 
focussen op een mooie fraicheur en fruitigheid. Zo ook deze 
heerlije Valpolicella die eenieder zal bekoren door zijn speelse, 
frisse en fruitige smaak.

Amarone Riserva 2011  72 
Musella 
Corvina, Rondinella, Corvinone e Barbera 
De top-appellatie uit de Veneto. Amarone is een meditatie-wijn, 
weelderig fruit met een beetje restsuiker, een echte winterwijn.

TRENTINO
Rebo 2014 8,5/42
Gino Pedrotti
100% Rebo
Rebo is het resultaat van een kruising tussen Merlot en Teroldego 
druiven. 24 maanden gerijpt in eiken vaten met een  
gestructureerd aroma van wilde bessen en violetten. Lichte en 
aangename tannines die eindigen in een gebalanceerde aciditeit.

Schiava Nera 2017    33
Gino Pedrotti 
100 % Schiava
Heel lichte rode wijn -net geen rosé- met een laag alcoholpercent 
age. Toch rijkelijk, floraal en kersachtig van smaak. Schiava is 
eigenlijk een verzamelnaam voor een varieteit aan druivensoorten 
uit Trentino en Alto Adige. We serveren de wijn iets frisser 
waardoor hij ook heel goed past als aperitief of bij visgerechten.

.

TOSCANA
Rosso Toscana 2012  39
Colombaia
Sangiovese e Colorino
Dante en Helena zijn supergepassioneerde wijnmakers die ervoor 
gekozen hebben om de natuur volledig zijn werk te laten doen.  
Ook bij deze ‘Vecchie Vigne’ van hun oudste wijngaarden krijgen 
we – ondanks het feit dat er geen sulfieten werden toegevoegd – een 
zeer stabiele, elegante en sappige Toscaner.

Chianti Classico 2016  46 
Riecine 
100% Sangiovese
Typische Chianti uit het prachtige Classico-gebied tussen Firenze 
en Siena, veel fruit en rijke aroma’s, met voldoende aciditeit en 
zachte tannins, perfect op dronk! Top bij gegrild vlees, zoals de 
wereldberoemde Bistecca Fiorentina.

Brunello di Montalcino 2013  64
Vasco Sassetti
100% Sangiovese Grosso
Dé toscaanse topper! Finesse, elegantie, rijkdom!  
Proeven en genieten!

ABRUZZO
Montepulciano 2015  6/27
Tenuta Terraviva
100% Montepulciano
Zeer mooie biodynamische Montepulciano voor  
elk moment van de dag.

Montepulciano ‘Lui’ 2014 36(75cl)
    2013 68(150cl) 
Tenuta Terraviva
100% Montepulciano  
Vlezige Montepulciano met veel fruit en een kleine houtlagering.

SICILIA
Nerocapitano 2016  42
Lamoresca 
100% Frappato 
De laatgeplukte druiven worden 2 weken lang gefermenteerd 
op de schil met als resultaat een fruitige, zachte wijn met typische 
kersentoetsen en een aangename aciditeit die ook niet misstaat 
met een steviger visgerecht.

Lamoresca Rosso 2014  45
Lamoresca
Nero d’Avola e Grenache 
Schitterende weergave van tot wat de Siciliaanse terroir in 
staat is. Vriend van het huis Filippo Rizzo slaagt erin om de es- 
sentie van de Nero d’Avola naar boven te halen: veel fruit en 
een mooie aciditeit.

HET GLAS WIJN DAT U BIJ ONS DRINKT, IS 
HET RESULTAAT   VAN  PASSIE  EN ARBEIDS-
VREUGDE, MAAR OOK VAN HARDE INSPAN-
NING EN GENOMEN RISICO’S.
De producenten met wie we persoonlijk samenwerken, zijn immers 
voortdurend op verkenning naar nieuwe natuurvriendelijkere methodes 
en op herontdekking van eeuwenoude beproefde landbouwwijzes. 
Vele van hen hanteren dan ook het principe van de biodynamiek dat 
zijn oorsprong vindt bij de Oostenrijkse filosoof en pedagoog Rudolf 
Steiner (°1861) en dat we sterk vereenvoudigd kunnen samenvatten 
met de stelling: “Teruggeven aan de natuur wat je ervan neemt.”

Kernwoorden hierbij zijn appreciatie en bestendiging van de unieke 
karakteristieken van de lokale terroirs en planten en het is daarom dat 
men afstapt van het gebruik van chemische insecticiden en kunstmatige 
voedingsstoffen.

Er wordt immers gestreefd naar authenticiteit en dit door middel van de 
plant zelf meer moeite te laten doen om voedingsstoffen en mineralen 
uit de eigen bodem te halen. Dit zorgt - tesamen met het behoud van 
de natuurlijke gisten op de druiven - voor een eigen smaak die heel 
karakeristiek is voor die specifieke druif en bodem. En bovenal zorgt 
dit ervoor dat elk glas u steeds opnieuw zal verrassen.

Aangezien we met kleine producenten werken, kunnen we niet 
garanderen dat we steeds alles in stock hebben. Op is immers op en 
dan is het afwachten geblazen tot een volgende oogst. Daarom ook 
hebben we gekozen voor een groter aanbod zodat er steeds wel een 
flesje beschikbaar is dat u zal mogen bekoren.

Via onze website www.perbacco.be kunt u zich inschrijven op onze 
nieuwsbrief indien u op de hoogte wenst te blijven van geplande 
degustaties in het bijzijn van de wijnboeren zelf.

Salute!

CARTA DEI VINI



GLI SPUMANTI
Prosecco ‘Cuvée Beatrice’    7/33
Ca’Furlan – Veneto  
100% Glera 
Typische aperitief uit Noord-Italië. Combinatie van  
fruit, fraicheur en elegante bubbles.

Lambrusco ‘Rosso Viola’  7/33
Vigneto Saetti – Emilia-Romagna 
100% Salamino
Natuurlijke, ongefilterde donkerrode schuimwijn.  
Onze winterlambrusco. Steviger en heel droog.  
Perfect bij charcuterie.

Spumante ‘Rosé col Fondo’   35
De Stefani – Veneto  
100% Raboso
Natuurlijke, rosé schuimwijn. Bijna oranje van kleur,  
ongefilterd, zonder toegevoegde sulfieten.  
Fris, fruitig met een lichte Geuze-achtige smaak.

Franciacorta ‘Dosaggio Zero’   58
Solo Uva – Lombardia  
100% Chardonnay
Dé Italiaanse bubbel uit Franciacorta in Lombardia. Volledig 
natuurlijk zonder toegevoegde suikers. In de plaats wordt voor de 
gisting de eigen most gebruikt. Zeer elegant topproduct dat niet 
moet onderdoen voor een champagne!

I BIANCHI
PIEMONTE
A-Iuto 2016  48
Trinchero  
Chardonnay, Arneis e Malvasia   
Schitterende wijn van onze hofleverancier Trinchero. 
Orange-wine op basis van Chardonnay, Arneis en Malvasia die 
door een schilmaceratie van een tweetal weken die typerende 
cognac-kleur krijgt. Heel lekker bij kazen, wit vlees en vette vis.

VENETO

Bianco del Drago 2016 35
Musella 
100% Garganega
Frisse elegante wijn met een mooie mineraliteit,  
heel lekker bij rauwe vis. Musella is vanaf 2010 gecertifieerd 
biodynamisch onder het Demeter label..

Soave ‘Vigne della Bra’ 2016      46 
Filippi 
100% Garganega 
Mooi volle en fruitige natuurwijn met aangename aciditeit. Top 
cru van de typische, witte wijn bij uitstek uit de streek rond Verona.

Susinaro  2013      8/38
Filippi 
100 % Chardonnay
Volle wijn met floraal aroma, toetsen van citroenzest en mooie 
mineraliteit. Tien maanden gerijpt ‘sur lie’ waardoor deze 
Chardonnay - ook deels door zijn maturiteit - licht oxidatief 
smaakt. Voor de liefhebber van nét iets anders.

MARCHE

Caliptra 2016 35
Ca’Liptra 
100% Trebbiano
Droge trebbiano van oude lokale klonen. Donkerder en voller 
van smaak door langere rijping op de schil, maar toch mooi in 
balans gehouden door de juiste zuren. 

San Michele 2015   46
Ca’Liptra   
100% Verdicchio
Riserva van Verdicchio-druiven geselecteerd uit de beste percelen. 
Robust door zijn rijping op oude, houten vaten. Voor de liefhebbers 
van een witte wijn die zijn mannetje kan staan..

ABRUZZO

Trebbiano d’Abruzzo 2017 6/27
Tenuta Terraviva
100% Trebbiano
Vrij intens met tonen van groene appel, bloemen en mineralen. 
Goed bij witte visgerechten en pasta’s op visbasis.  
Biodynamisch en biologisch gecertificeerd.

Ekwo 2016  7,5/37  
Tenuta Terraviva  
100 % Pecorino 
Deze Pecorino is het bewijs van de nabijheid van de Adriatische 
Golf. Tenuta Terraviva ligt namelijk op minder dan een kilometer van 
de zee, en dat is te merken aan de ziltige toetsen die in deze wijn 
te vinden zijn. Het resultaat is een strakke en mooi evenwichtichtige 
100% biologische wijn met een volle en elegante smaak.

TRENTINO

Nosiola 2016 37
Gino Pedrotti
100% Nosiola
Frisse witte wijn uit de Dolomieten op basis van autochtone 
druiven. Mooie aciditeit en mineraliteit, mede dankzij  
drie weken schilmaceratie.

L’Aura 2015 8,5/40
Gino Pedrotti
Chardonnay e Nosiola
Klassieke(re) vinificatie. Volle, boterachtige chardonnay uit de 
Dolomieten, met een licht hoekje af danzij een kleine toevoeging 
van Nosiola. Zestal maanden gerijpt op eik.

FRIULI

Pinot Grigio 2012 59
La Castellada
100% Ramata (Pinot Grigio)
Volle aromatische witte (!) wijn uit Friuli met de typisch licht roze 
Pinot Grigio kleur bekomen door 15 dagen schilmaceratie.  
Heel mooie, strakke structuur. 

SICILIA

Lamoresca Bianco 2016  45
Lamoresca
100% Vermentino 
Aloude vriend Filippo Rizzo - de George Clooney van Sicilië - valt 
op door de heuse (r)evolutie in zijn wijnmaken. Van zeer woeste 
orange wijnen 10 jaren terug, evolueert hij steeds meer naar 
wijnen die zich laten kenmerken door een uitmuntende finesse en 
frisheid. Wij verdenken hem van een heimelijke voorliefde voor 
de Franse wijnen!  Absolute aanrader voor eenieder die zich wil 
laten verrassen door wat Sicilië te bieden heeft!  

ROSSI 
EMILIA-ROMAGNA                   

Leoni Rosso 2016                         6/27
Azienda Le Grotte 
100% Sangiovese
Lichtrode, biodynamische, ongefilterde streekwijn met mooie 
mineraliteit en fraicheur. Uit onze eigen wijngaard boven Cesena. 
Een echte vin de soif!

PIEMONTE
Terra del Noce 2013 38
Trinchero
100% Barbera 
Als meester van traditonele Barbera’s, werkt Ezio nog steeds 
zoals de drie generaties voor hem dat deden: fermentatie in 
betonnen putten en lange schilmaceraties. Zijn Barbera’s komen 
op de markt enkel als ze klaar zijn om te drinken..

Barbera d’Asti ‘Gradale’ 2015  38 
Villa Terlina
100% Barbera
Traditionelere Barbera: vol, rond met veel rood fruit. Perfect bij 
pasta met ragoût of vleesgerechten.

Barbera d’Alba ‘Donna Elena’ 2015  51
Cascina delle Rose  
100% Barbera 
Top Barbera van enkele van onze favoriete wijnmakers, de jonge 
broers Riccardo en Davide Sobrino, die meer dan glansrijk de 
fakkel van hun ouders - Italo en Giovanna - hebben overgenomen. 
Ook hier een wijn die uitmunt in volheid, fraicheur en elegantie!

Dolcetto d’Alba ‘A Elisabetta 2017’        34
Cascina delle Rose  
100% Dolcetto
Zeer aangename en toegankelijke dolcetto. Speels fruitig met een 
tikkeltje aciditeit zoals we gewend  zijn van Cascina delle rose.

Langhe Nebbiolo 2015 9/45
Giovanni Rosso 
100% Nebbiolo
Frisse en elegante Nebbiolo die een mooie balans vindt tussen zijn 
fruit, zuren en tannines. Een wijn die eenieder zal bekoren!

Natalin 2017 38
Luli
100% Grignolino
Nieuwkomer in ons gamma. Fabrizio slaagt erin om alle positieve 
eigenschappen van de minder gekende Piemontese druif, Grignolino, 
maximaal tot hun recht te laten komen. Resultaat: een aanvankelijk 
lichte, frisse wijn met mooie, droge, natuurlijke tannines in de afdronk.

Barolo 2014 69 
Paiagallo
100% Nebbiolo
Vraag mij: ‘wat wil je drinken?’ en Paiagallo komt steeds in mijn 
gedachten. Een garage Barolo, een pareltje. Gemaakt uit pure 
passie en liefde voor de druif en het terroir. Zeer kleine productie 
en steeds weer mooi op dronk. Men zegge het niet voort!

Barolo 2013 74 
Brovia
100% Nebbiolo
De absolute topwijn uit Piemonte: de Barolo! De edele druif 
Nebbiolo zorgt voor prachtige aroma’s, stevige tannines en finesse. 
Zeer traditioneel van stijl en gerijpt in grote houten foeders.

Barbaresco ‘Tre Stelle’ 2013 77
Cascina delle Rose 
100% Nebbiolo
Het meesterwerk van de jonge broers Riccardo en Davide 
Sobrino: een schitterende Barbaresco (die ten onrechte wel eens 
de damesbarolo wordt genoemd). Elegante toetsen van rozen en 
viooltjes maar eveneens noten van tabak en chocolade. Voor de 
specialere gelegenheid of gewoon omdat het mag.

LOMBARDIA

Rosso di Valtellina 2016  49
Ar.Pe.Pe. 
100% Nebbiolo
Voor liefhebbers van de nobele Nebbiolodruif. Laat je verrassen 
door de absolute finesse en elegantie van deze ‘bergbarolo’!


