wijnen
witte wijn

In samenwerking met onze leverancier hebben wij een selectie Europese wijnen samengesteld. Tegenwoordig worden
er ook prachtige wijnen in Nederland geproduceerd. Wij werken eraan om ons aanbod hierin te vergroten. Probeer eens
een mooie fles uit de Betuwe. Buut’s favoriet is de ‘Tenute Tomasella’, een elegante zalmkleurige Italiaanse pinot grigio,
maar ook de Grüner Veltliner uit Oostenrijk bevelen we van harte aan!

wit
										Glas
Fles
Pinot Grigio, ‘Baglio Normanno’, Sicilië, Italië						
€4.75 €22.5
aromatisch - peer - perzik - witte bloemen
Chardonnay, ‘Calmel & Joseph Villa Blanche’, Languedoc, Frankrijk				
vol - banaan - citrus - vanille - boter

€5.75

€27.5

Sauvignon Blanc, ‘Domaine Touraine’, Loire, Frankrijk				
citrus - peer - kruisbes

€6.75

€32.5

Rheinhessen Spätlese, Duitsland (zoete witte wijn) 					
meloen - peer - honing - bloesem

€4.25

Verdejo, ‘De Alberto Sobre Lías’, Rueda, Spanje							
intens - gele appel - tropisch fruit - venkel - anijs

€30

Albariño, ‘Luzada’, Rías Baixas, Spanje
groene appel - meloen - ziltig - mineraal

					

€32

Johanniter, ‘Betuws Wijndomein LingeWit’, Erichem, Nederland 					
smaakvol - fris - appel - peer - citrusfruit

€33

Grüner Veltliner, ‘Weinhof Waldschütz Fels am Wagram Reserve, Wagram, Oostenrijk 			
geconcentreerd - rijk - mango - papaya - specerijen

€34

Pinot Grigio, ‘Tenute Tomasella Ramato’, Friuli, Italië						
zacht - elegant - perzik - peer - hazelnoot

€34

Sauvignon Blanc, ‘Pierre Riffault Sancerre ‘Les Bois Boutteux’, Loire, Frankrijk			
klassiek - strakdroog - sinaasappelzest - citrus - kruisbessen - bloemen

€40

Chardonnay, ‘Domaine de la Meulière Chablis’, Bourgogne, Frankrijk					
zuiver - krachtig - levendig - citrus - meloen - vuursteen

€42

Chardonnay, ‘Bernardus’, Californië, USA							€44
vol - rond - romig - exotisch fruit - vanille

bio = biologisch

= vegan

rookvrij terras - vraag gerust naar de rookzone

BD

= biodynamisch

wijnen
rode wijn

In samenwerking met onze leverancier hebben wij een selectie Europese wijnen samengesteld. Tegenwoordig worden
er ook prachtige wijnen in Nederland geproduceerd. Wij werken eraan om ons aanbod hierin te vergroten. Probeer eens
een mooie fles uit de Betuwe! Buut’s favoriet is de ‘Domaine Saint Gayan Rasteau’, een fijn Frans verwenglas, maar ook
de Ripasso della Valpollicella uit Italië kunnen wij niet weerstaan!

rood
										Glas
Fles
Cabernet Sauvignon, ‘Domerval’, Languedoc, Frankrijk					
€4.75 €22.5
vol - zwoel - bosbes - zwarte kers - chocolade
Merlot, ‘Aimery’, VdP Doc, Frankrijk							
toegankelijk - groene paprika - kersen - cacao

€5.75

€27.5

Syrah, ‘Hacienda Albae’, La Mancha, Spanje						
stevig - intens - braam - zwarte peper - vanille

€6.75

€32.5

Tempranillo, ‘Lealtanza Crianza’, Rioja, Spanje				
zijdezacht - rond - aardbei - kers - balsamico - vanille

		

€33

Malbec, ‘Don Cristobal Barrel Selection’, Mendoza, Argentinië		
vol - blauwe bes - pruim - cacao - tabak

		

€34

Regent, ‘Betuws Wijndomein LingeRood Cuvee Barrique’, Erichem, Nederland				
power - kruidig - bessen - leer - paprika

€35

Montepulciano d’Abruzzo, ‘Rosarubra’, Abruzzen, Italië						€35
intens - geconcentreerd - bosbes - zoete specerijen - rode bloemen BD
Grenache/ Syrah/ Mourvèdre, ‘Domaine Saint Gayan Rasteau’, Rhône, Frankrijk
stevig - traditioneel - framboos - zwarte bes - kruiden - specerijen

		

€36

Pinot Noir, ‘Alain Corcia Hautes Côtes de Beaune’, Bourgogne, Frankrijk 				
elegant - licht - krachtig - vers bosfruit - paddenstoel

€39

Corvina/ Rondinella/ Molinara 								€40
‘Bennati Soraighe Ripasso della Valpollicella Superiore’, Veneto, Italië
zacht - krachtig - kers - framboos - rozijn - vanille

bio = biologisch

= vegan

rookvrij terras - vraag gerust naar de rookzone

BD

= biodynamisch

wijnen
rosé l bubbels

Zin in een echt zomers verwenglas dan kies je de ‘Feraud’ rosé uit de Provence, die blijft even net wat langer hangen
en brengt de zon in je glas met haar finesse en licht pittige karakter. Onze sappige rosé huiswijn slurpt daarentegen
heerlijk makkelijk weg. In samenwerking met ‘de Buurman’ serveren wij een elegant glas Prosecco met een fijne parel
van prachtige kwaliteit. De champagne haalde wij zelf op uit Frankrijk bij twee broers op een landgoed zonder opsmuk.
Zij produceren met veel passie en vakwerk in kleine oplages van 10.000 flessen per jaar.

Rose
										Glas
Grenache, Cinsault, ‘Calmel & Joseph Ultima’, Languedoc, Frankrijk		
€4.75
sappig - lichtvoetig - aardbei - framboos - licht kruidig

Fles
€22.5

Cinsault, Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Rolle				
‘Domaine des Féraud Cuvée Prestige’, Provence, Frankrijk		
droog - finesse - elegant - witte perzik - framboos - bes - roos bio

€33

€6.75

Bubbels
										Glas
Cava Brut, Macabeo, Xarel-lo, Parellada, ‘La Galda’, Penedès, Spanje			
€5.75
opwekkend - wit fruit - citrus - toast

Fles
€33

Prosecco Superiore DOGC brut, al Canevon, Valdobbiadene			
citrus - fris - elegant - fruitig - fijne parel - i.s.m. ‘de Buurman’ in Doorn

€6.75

€35

Champagne, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, ‘Lahemade’
Champagne, Frankrijk - eigen import

€56

Dessertwijn
Loupiac, Chateau de Cranne, Frankrijk €5.5					

bio = biologisch

= vegan

rookvrij terras - vraag gerust naar de rookzone

BD

= biodynamisch

