
Grappa met een verhaal...  
Al sinds ik in 2018 voor mezelf begon, was het hebben en kunnen serveren van de grappa’s, amaretto en 
amaro van Berta een stiekeme droom. De Corona crisis heeft me laten beseffen dat je sommige dingen 
gewoon moet doen “nu het kan”. 
Tijdens mijn stage in Rome heb ik dit huis mogen leren kennen als ware meesters in hun vak. Daarom werd ik 
van binnen erg blij toen, ze in het Waldorf Astoria Amsterdam ook in de cocktailbar stonden waar ik mocht 
werken. En nu, dus ook in mijn eigen restaurant in Elburg.   
Een kostbare maar echte delicatesse uit Mombaruzzo 
Distillerie Berta 
Eind negentiende eeuw werden Michele en Giovanni Berta, zonen van Francesco Berta, geboren in een 
druiven verbouwend boerenbedrijfje in de heuvels van Piemonte. Toentertijd was het gebruikelijk om het 
land aan alleen de oudste te schenken. Michele, de jongste van het stel, moest daarom een andere vorm van 
broodwinning vinden. In de jaren dertig opende hij een kleine apotheek in Milaan. De ondernemende broers 
gingen al snel samenwerken: wijnen per fles en glas én elixers als grappa vlogen over de toonbank van de 
Milanese winkel. 
Ambachtelijke grappa’s en likeuren 
Het bedrijf groeide, maar de twee Wereldoorlogen brachten onrust en (economisch) zware tijden. Toch lukte 
het Paolo, een van de kleinzonen van pater familias Francesco, om in 1947 af te studeren in de oenologie. 
Paolo richtte zich op de ambachtelijke kant van het proces. Hij werkt bekend om zijn werk, de grappa’s en 
likeuren vielen snel in goede aarde. Langzaamaan kreeg de kleine distilleerderij Nizza in de streek Monferrato 
(Asti) een steeds grotere internationale bekendheid.  
Innovatie 
Tot op de dag van vandaag zetten Paolo en zijn zonen de traditie van innovatie en kwaliteit voort. Zo 
waagden zij als een van de eersten de gok om grappa’s lange tijd op eiken te laten rusten. Ze houden 
nauwgezet bij welke wijnboeren de juiste druivenmost verkopen, en alleen de hoogste kwaliteit grappa 
belandt in hun riserva’s. 
Toewijding die je proeft 
De indrukwekkende distilleerderij Roccanivo die in 2002 in Casalotto di Mombaruzzo is geopend, betekent 
veel voor de totale wijnindustrie in Asti. Sinds de oprichting is Distillerie Berta bezig om zijn grappa’s te 
verfijnen en innovatief te zijn. Twee dingen zijn echter altijd hetzelfde gebleven: de toewijding en de 
vakkundigheid waarmee gewerkt wordt. En dat proef je! 
 

 
Grappa’s van Berta 
 

Villaprato Giovane          4.75 
Een jonge, ongerijpte grappa smaak van jonge kersen en jeneverbessen  
 

Villaprato Elevata          4.75 
Gerijpte jonge grappa met rijke en complexe smaken  
 

Nibbio Barbera           5.50 
Harmonieuze blanke grappa met een zachte smaak   
 

Monprà Barbera Nebbiolo         5.50 
Hout gelagerd met zachte smaken van vanille en cacao   
 

Piasi Brachetto           5.50 
Elegante op hout gerijpte grappa met aroma’s vanille en rozen  
 

Giulia Chardonnay          5.50 
Elegante grappa met zachte aroma's van vanille en tropisch fruit  
 

Roccanivo Barbera 2011          18.00 
8 jaar gerijpte grappa met aroma’s van kersen, bosvruchten en vanille  
 

Tresolitre Nebbiolo 2011         18.00 
8 jaar gerijpte grappa met Aroma’s van rijp fruit, abrikoos, kersen en cacao 
 

Bric del Gaian Moscato 2011         18.00 
8 jaar gerijpte grappa met aroma’s van salie, bosvruchten, grapefruit en vanille  
 

Paolo Berta 2001          41.00 
Vernoemd naar de oprichter van het huis, complexe ronde grappa met tonen van rijp fruit, kers, tabak, vanille 
en cacao. Selectie van de beste druiven uit het jaar 2001, de rijping is een huis geheim van Paolo Berta zelf. 



Mazzetti classica 18.46 stravecchia        4.00 
Jong houdgerijpte en geblende grappa, subtiel en smaakvol.  
 

Marzadro tradizionale          4.25 
Blanke grappa met frisse aroma’s en in de smaak droog met een volle body 
 

Marzadro Morbiba          4.50 
Geblende grappa van uitsluitend witte druiven en 2 maanden gerijpt op eikenhout.  
 

Lorenzo inga recioto          4.75 
Blanke grappa met in de smaak rozijnen, framboos en gedroogd fruit.  
 

Montanaro Barolo          5.75 
Gerijpt in eikenhout, met zachte en vettige aroma’s.  
 

Marolo di Moscato          5.75 
Aromatisch neutrale grappa met zachte en elegante smaak.  
 

Marolo di Vermentino fratelli         6.00 
Zeer uitgesproken grappa met scherpe geur, levendige smaak met veel structuur. 
 

Mazzetti Riserva Gaia          6.00 
Zoet fruitige en licht kruidig, 18 maanden gerijpt in eiken en kastanje hout. 
 

Mazzetti riserva 18.46          6.00 
Intens aromatisch, 18 maanden gerijpt in het kostbare vat “46” van Mazzetti.  
 

Gaja Magari           6.50 
Delicate aromatische grappa van het grote wijndomein Gaja uit Toscane. 
 

Marzadro Giare amarone         6.50 
36 maanden grijpt, rijke en intense smaak met zijdezacht gevoel in de mond.  
 

Marolo Nivis di Barolo 13 anni         13.75 
Heel bijzonder… 13 jaar gerijpt in vaten beldolven onder SNEEUW.  
Een van de 2571 flessen. 


