WIJNEN EN BIEREN

AFLIGEM DUBBEL
Alc. 9 % Vol.

3,95

WIECKSE WITTE
Alc. 5% Vol.

3,70

WIECKSE ROSÉ
Alc. 4% Vol.

3,70

DESPERADOS
Alc. 5,9% Vol.

5,25

APPLE BANDIT
Alc. 4,5% Vol.

3,95

4,25

Wijn

Product info
Product

Wit - fris enSoort
fruitig

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Cabernet Sauvignon

Omschrijving

Bleekgeel, een dartel neusje van kruisbessen,
Omschrijving
Een milddroge, middelzware, lichtgeleStrokleurig
wijn met met groene reflexen. Fris en fruitrijkDonkerroze, droge rosé, met in bouquet en smaak Donkerrode kleur, bouquet en smaak presenteren
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vervolg. De pinot grigio is een trendy druif die ingerechten
Italië
Wijnkaart beschrijving
gehaktsaus.
bij een stukje geitenkaas of hartig hapje.
met
garnalen
en
pizza.
Ligging
wijngaard
Een milddroge, middelzware, lichtgelemaar
wijn ook
met elders furore heeft gemaakt met zijn zacht
Geselecteerde percelen in de Languedoc.
frisse, discreet fruitige wijnen.
ingetogen tonen van exotische vruchten
als
mango
Ligging wijngaard
Ligging wijngaard
Ligging
wijngaard
en
papaja.
Drostdy-Hof Cabernet Sauvignon bestaat voor 100%
Geselecteerde percelen in de Languedoc.
Geselecteerde percelen in de Languedoc.
Wijn-spijssuggesties uit cabernet sauvignon afkomstig van wijngaarden in
Ligging wijngaard

L’Impossible Grenache Rose
Frankrijk/Lanquedoc

4,75

23,75

Drostdy-Hof
L'Impossible Sutton
Sauvignon
Blanc
Arbos Pinot Grigio Organic
L'Impossible Grenache
L'Impossible
Rosé
Merlot
Hill, Chardonnay

Product info
Product
Soort

L’Impossible Sauvignon Blanc
Zuid Frankrijk/Lanquedoc

23,75

3,95

21,25

AFFLIGEM TRIPEL
Alc. 9 % Vol.
18,75

3,95

3,75

AFFLIGEM BLOND
Alc. 6,8% Vol.

per fles

3,95

per glas

BRAND WEIZEN
Alc. 5,1% Vol.
18,75

3,95

3,75

BRAND SESSION IPA
Alc. 3,5% Vol.

per fles

3,70

per glas

AMSTEL RADLER
Alc. 2% Vol.
4,75

3,70
21,25

AMSTEL RADLER 0%
Alc. 0% Vol.
asperges, vers gemaaid gras en in de fruitige smaak

Bleekgeel, een dartel neusje van kruisbessen,

Wijnkaart beschrijving

hapje.

varkensvlees, bij een stukje geitenkaas of hartig

Apéritief, vis, schaal- en schelpdieren, kip, kalfs- en

Arbos Organic Pinot Grigio
Italië/Sicilië

onder andere appel, peer, citrus, mineralen en pittige
zuren.

Product info
Wijn

Drostdy Hof WMC Cabernet Sauvignon
Zuid-Afrika/Westkaap

entrecote, gebakken biefstuk, lamskotelet, kebabs

Rundvlees, op alle mogelijke manieren
bereid,
zowel
Helderberg,
Bottelary
en Agter-Paarl.
Geselecteerde wijngaarden in Sicilië.
Wijn-spijssuggesties
bijvoorbeeld geroosterd als gestoofd, klein en groot
Wijn-spijssuggesties
Tapas, antipasti, salades, gebakken of gegrilde
wild en wild gevogelte of bij harde
kazen.
Wijn-spijssuggesties
Rood vlees: gebraden runderlapjes, geroosterde
Lekker als apéritief, bij lichte visgerechten en gerechten (zoals vis, gamba's, lamskoteletten), pasta

RODE WIJN

L’Impossible Merlot
Frankrijk/Lanquedoc

Product info
Product
Soort

Product info
Product
Soort

Rood - Soepel en rond

Wijn

Rood - Soepel en rond

Wijn

een krachtige, zachte afdronk.

volfruitige (cassis)smaak, een vleug kruidigheid en

met garnalen en pizza
Wijnkaart beschrijving
gevogelte, pasta met roomsaus en zachte kazen.
vlees:
varkensvleesspiezen, stoofschotels met
Donkerrode kleur, bouquet enWit
smaak
presenteren
hamlapjes en beetgare groenten Pasta: met pittige
Wijnkaart beschrijving
besachtig rood fruit en een vleugje laurier en tabak.
Wijnkaart beschrijving
sauzen op tomaatbasis met of zonder vlees
Donkerroze, droge rosé, met in bouquet en smaak Fraaie eigenschappen verpakt in een zachte
Strokleurig. Fris en fruitrijk bouquet met appel en peer
een combinatie van rode vruchtjes (als aardbeien) en
toonzetting.
en een zweem van citrus die overgaat in een
Wijnkaart beschrijving
kruidige impressies.
bloemige impressie. De knisperende smaak geeft
Kaapse Cabernet met een diep donkerrode kleur,

Rose - vol en krachtig

Wijn

hieraan een voorbeeldig vervolg.

Soort

Product

Product info

ROSE

Wijn-spijssuggesties

Sutton Hill Chardonnay
Australië

Wijn
Product
Wit - Licht droog

Vicente Gandia, Verema Rioja
Spanje/Rioja

18,75

3,70
3,75

HEINEKEN 0%
Alc. 0% Vol.

per fles

2,70
per glas

HEINEKEN PILSENER
Alc. 5% Vol.

4,25

BIER
WITTE WIJN

