bioBier

Wijnen per fles

De Leckere pilsener .............................................. 2,9

Wit
Le Cor bianco Vivace (IT......................................22,5

Karakteristiek volmout pilsener met een smaakvolle balans van volle mout

Deze Le Cor bianco is een licht mousserende jonge witte wijn.
Zeer geschikt voor sprankelende momenten! Hij is gemaakt van hand geplukte Cortese druiven en heeft een toegankelijke stijl.

en frisse hop. Pils met echte smaak.

De Leckere Witte Vrouwen .........................................3,5
Sterk verfrissend bier op basis van witbier en weizen. (= tarwe) Zacht volle moutsmaak en
zoet romig in de afdronk. Geniet van deze unieke smaakcombinatie van wit en weizen.

De Leckere dubbel Crom Hout....................................... .3,9
Stoer bruin bier met geuren van donker fruit en gebrande mout. Aandronk fruitig en karamel, afdronk hout en hoppig. Dubbel genieten.

Budels Malt ....................................................2,9
De aparte gisting, de milde hopgave en het fijne brouwwater geven

BLANC DE SERÈ (ES)..........................................23,5
Vernoemd naar de regionale wind ‘Serè’, die de wijngaarden droog en schoon blaast. Mild
droge witte wijn van hand geplukte Macabeu (50%), Parellada (30%), Chardonnay, Malvasia
en Xarel-lo druiven. Onweerstaanbare aroma’s. Combineert goed met salades, paddestoelen
of pittige gerechten.

Les LeonidaS (FR)...................................................24, 5
Deze Domaine Solence komt uit regio Ventoux. Het is een ronde lichte wijn. Druivensoort:
Rousane, Grenache blanc, clairette & Viognier. Heerlijk bij gegrilde groente, noten en verse
geitenkaas.

Agaliu DO 2014 (ES)..........................................29,9

huisWijnen

glas

fles

3,9

22,5

Wit
Blanc de Sere

L’Olivera, Catalonië | soepel, fris, fruitig (appel, citrus)

Agaliu is een oud Catalaans woord voor verwachting of ambitie en maakt zijn naam meer dan
waar. De handgeplukte Macabeudruiven worden in nieuwe eikenhouten vaten gefermenteerd
en gerijpt.
De wijn is daardoor zowel zwoel als fris.

Rood
IL ROSSO (IT)...............................................22,5

Les Leonidas

4,2

24, 5

Il Rosso

3,9

22,5

De druiven (Grenache en Syrah) van deze volle karmijnrode wijn groeien op kalksteenrijke
bodem. Combineert goed met gegrilde groente, noten en rijpe kazen.

Les 3 Peres

3,9

24,5

Monastrell SelecciÓn DO 2012 (ES)................................29,9

VIGNE DE LA PRÉE

3,9

22,5

Domaine Solence, Ventoux | rond, licht (venkel, citrus)

Rood

Frisse rode wijn, bedoeld om jong te drinken. Gemaakt van handgeplukte Sangiovese druiven
(75%), aangevuld met Canaiolo, Cliegiolo en oude lokale druivensoorten. Elegant en puur.

Les 3 Peres (fr).....................................................24,5

Paterna, Toscane | soepel, fris, fruitig (kers, bes)

Domaine Solence, Ventoux | vol, karmijnrood (cassis, peper)

Rose
Stéphane Orieux, Loire | pittig, fris, fruitig (bes, framboos)

Rode port Finest reserve, Casal dos Jordoes

5,5

Deze Selección van hand geplukte Monastrell druiven is een rijpe, ‘dikke’ en fluweelzachte
wijn die acht maanden op eikenhout heeft gelegen. Heel verrassend zijn de geuren van specerijen en koffie in combinatie met rijp donker fruit.

Rose
VIGNE DE LA PRÉE (FR.................................................22,5
Opwekkende rosé wijn van hand geplukte Merlot druiven. Intense fruit van kleine rode besjes
en een mineralige toets. Heerlijke aperitiefwijn en goede begeleider van salades.

