Wijnkaart.
Nederlandse wijnen
Wit
Onze huiswijn!
Johanniter Solaris | 2018 | Reestlandhoeve | Balkbrug
Een frisse witte wijn met geur van kruisbes en ananas.

25

4.5

Johanitter | 2018 | Reestlandhoeve | Balkbrug
Een fris, zoete wijn met de smaak van rijpe appel & abrikoos.

22

4.5

Johanniter, Solaris & Vilaris | 2018 | Betuws wijndomein
Een soepele witte wijn met bloemige tonen & een volle afdronk.

33

6.5

Pinot Gris | 2016 | Apostelhoeve | Maastricht
De wijn is rond en vrij stevig met elementen van zuidvruchten & citrus

57

11

Pinot noir | 2018 | Hoeve Nekum | Maastricht
Licht & fris met smaak van bramen en kersen.

26

5.5

Regent | 2018 | Reestlandhoeve | Balkbrug
Stevig & kruidig met een hint van meloen.

25

5

Rosé

Rood
Linge rood, onze huiswijn!
Regent & Pinotin | 2017 | Betuws Wijndomein | Erichem
Na 12 maanden rijping ontstaat een volfruitige wijn met subtiele hout nuance.

25

4.5

Brut | Pinot Noir & Auxxerois | Hoeve nekum | Maastricht
Complexe geur van appels en versgebakken brioche.

46

8.5

Johanitter Brut | 2013 | Achterhoekse wijnbouwers
Frisse sekt met tonen van kiwi en kruisbes.

36

7

Bubbels

Buitenlandse wijnen
Wit
Macabeo | 2017 | Neleman | Valencia
25
5
"Half op staal, half op Frans eiken gemaakt van de witte lokale macabeo druif. Mooi aroma van appel, peer en abrikoos. Beetje romig." Derrick Neleman
Nucli Blanco
Macabeo & Sauvignon blanc | 2017 | Neleman | Valencia
Uitbundig en vol in de neus. Smaak van tropisch fruit en wat buxus.

29

5.8

Especial
Chardonnay | 2018 | Neleman | Valencia

29

5.5

Een romige witte wijn met mooie mineralen met hints van ananas en vanille.

Rosé
Just f*cking good wine
25
5
Garnacha | 2018 | Neleman | Valencia
"Een bijzondere rosé met een prachtige kleur. Hints van bloemen en cake in de neus en qua smaak fris en verleidelijk. Een voor rosé ongekend lange en
zachte afdronk." Derrick Neleman
Monestrell | 2018 | Neleman | Valencia
Een bloemige rose met intense aroma’s van aardbeien.

25

4.5

Rood
Monastrell-Tempranillo | Reserva 2013 | Neleman Valencia
2 jaar hout en 2 jaar flesrijping maken dit een top wijn. Vol & Rond.

29

5.8

Just f*cking good wine
Marselan | 2017 | Neleman | Valencia

35

7

Magnum fles (1,5 L)
Nieuw Frans eiken geeft deze stevige rode wijn tonen van zwarte bes,
framboos, wat kruidigheid en een hint van cacao.

64

-

30

6

23

4.7

Beaujolais
Gamay | 2017 | Chateau de L’eclair
Een dieprode wijn met aardse tonen & veel fruit.

Bubbels
Cava seco | Neleman | Valencia
Net iets zoeter dan de Nederlandse Brut.

DESSERT WIJN
Heaven on Earth | Muscat | Stellar Organics | Zuid-Afrika
4.7
Fairtrade & Vegan
Is een biologische dessertwijn die smaakt naar abrikozen, perzik en honing. Door de frisse citrus smaken blijft de wijn makkelijk drinkbaar.
Barrique | Muscat blue | 2015 | Reestland hoeve | Balkbrug, Nederland
Een zoete houtgerijpte rode wijn.

-

5

Vivaldi | Muscat blue | Reestlandhoeve | Balkbrug, Nederland
Likeurwijn met geur van rozen en smaken van lychee, aardbei en meloen.
-> Serveren wij op ijs.

-

4.7

Kopke 10 years old tawny | Porto, Portugal

-

8

Dow’s master white port | Porto, Portugal

-

5

PORT

