High Wine Menu

Lekkere hapjes combineren met heerlijke wijnen!
Onze High Wine bestaat uit 5 proefglazen wijn plus een verrassend
gerechtje bij elke wijn. Kortom, de perfecte middag of avond uit!

Proef onze allerbeste wijnen

€24,95 p.p.

Ronde 1 Bubbels

High Wine menu
Ben jij een echte bourgondiër en
levensgenieter, dan is deze High Wine echt
iets voor jou!
In samenwerking met Het Wijnhuis in Oss
hebben wij een wij een selectie gemaakt van
9 bijzondere en exlusieve wijnen.
Zo kun je op deze manier op een
toegankelijke manier genieten van heerlijke
exclusieve topwijnen.
We beginnen de High Wine feestelijk met een
glaasje bubbels.
In de 4 hierop volgende rondes heb je per
ronde de keuze uit een proefglas rode of
witte wijn.

€ 4,00

€ 20,00

Ronde 2 Rood

€ 4,25

Martini Prosecco
Glera

Les 5 Valées Merlot
Merlot Grenache

Martini Prosecco wordt volgens de
originele methode – met respect voor
traditie en kwaliteit – geproduceerd.
Vandaar dat de Prosecco het D.O.C.
kwaliteitslabel heeft. Martini Prosecco is
afkomstig uit de Veneto-regio Friuli,
vlakbij Venetië. Het wijngaardgebied
is sinds 2009 beschermd door de wet,
waardoor Prosecco nu alleen afkomstig
kan zijn uit dit deel van Italië.

De rode wijn van Les 5 Vallees is eveneens
gemaakt door Paul Mas, deze super
wijnmaker weet van de twee druiven
Merlot en Grenache een super zachte wijn
te maken. Een perfect glas met mooie
dikke smaken en zachte structuren. In de
geur heeft deze rode Les 5 Vallees
indrukken van kersen, bessen en lichte
kruiden. Door de twee druiven Merlot
en Grenache heeft hij veel diepgang en
ontzettend veel zachtheid. Mooie warme
smaken van rood en zwart fruit aangevuld
met een beetje kruiden en vanille

Geproduceerd uit de Glera druif is de wijn
droog, fris en knapperig aromatisch.
Terechte winnaar van de zilveren
médaille op de International
Wine Challenge!

€ 18,50

Kipstukjes in Tempura
Kipburrito
Taco Geitenkaas

Flatbread met Dippers

Daarnaast kunt u per ronde kiezen uit één van
de 3 heerlijke bijpassende gerechtjes die door
onze chefs en wijnkenners zijn geselecteerd.

Ronde 2 Wit

€ 4,75

Leth Grüner Veltliner
Grüner Veltliner
Weingut Leth Grüner Veltliner heeft een
verkwikkende geur met groene appel,
citrusvruchten en citroen.

Onder de beschrijving van de wijn vind je per
wijn (wit of rood) een selectie van de
bijpassende gerechtjes waaruit je een keuze
kunt maken.

Levendig in de mond, stimulerende balans
van fruit en zuurgraad, met verse kruiden
in de afdronk. Karakteristieke, typische
Grüner Veltliner, de ongecompliceerde
allrounder.

Enjoy!!
Because it’s always wine ‘o clock somewhere!!

De Familie Leth heeft ongeveer 50
hectare hectare wijngaarden waarvan de
helft is beplant met de nationale
druivenras Grüner Veltliner.

Wist je dat je ook zelf een wijnpas kan
aanschaffen, of cadeau kan geven, zodat je zelf
gebruik kan maken van onze wijnbar.

Carpaccio
Ham & Meloen
Taco Geitenkaas

€ 22,50

High Wine Menu

Lekkere hapjes combineren met heerlijke wijnen!
Onze High Wine bestaat uit 5 proefglazen wijn plus een verrassend
gerechtje bij elke wijn. Kortom, de perfecte middag of avond uit!

Proef onze allerbeste wijnen
Ronde 3 Rood

€ 5,25

€ 25,00

€24,95 p.p.

Ronde 4 Rood

€ 4,95

€ 23,50

Ronde 5 Rood

€ 6,75

Kellerei Kaltern Pinot Nero
Pinot Noir

Luis Felipe Edwards Gran Reserva
Shiraz

Termes 2012
Tempranilo

En verfijnde Pinot Noir uit het koele
Alpengebied van Italië. Vandaar het Duits.

De druiven voor deze wijn komen uit het
zonnigste deel in Colchagua en de wijn
werd bijna een jaar op hout gelagerd.
Intense kostelijke smaak met rijp fruit,
kruidig hout en vanille.
Luis Felipe Edwards is één van de
grootste smaakmakers in Chili’s
Colchaqua en Casablanca Valley.
Het aantal prijzen en onderscheidingen
dat het huis heeft gewonnen is
inmiddels niet meer te tellen. Alles draait
hier namelijk om maar één ding: productie
van topkwaliteit.

Termes 2012 uit de wijnkelders van
Numanthia Termes is een wijn rode met
herkomstaanduiding Toro die een selectie
tinta de toro druiven uit het wijnjaar 2012
bevat en die een alcoholgraad van 14,5º
heeft. De meest geschikte
combinaties bij deze Termes 2012 zijn
gemarineerd vlees en rood vlees.
Volgens de klanten van Uvinum is dit een
rode die een beoordeling van 4
punten uit 5 verdient en is beoordeeld als
Robert Parker cijfer: 94 en
Penin: 95.

Een wijn met kleur van donkerpaarse
kersen.
Lichte tannines in de smaak met een e
legante geur van aardbei en
kruidnagel, sappig met veel fruit en mild in
de afdronk.
Hier overheerst de fruitige frisheid van de
Pinot Noir druif.

Gegratineerde Varkensfilet

Chorizo Wrapje

Ossenhaas Spiesje

Heekfilet

Lamsgehakt Spiesje

Angus Biefstukje

Lamsham met Chutney

Kippendij Spiesje

Lamsgehakt Spiesje

Ronde 3 Wit

€ 6,95

€ 32,50

Ronde 4 Wit

€ 4,75

€ 22,50

Ronde 5 Wit

€ 6,95

Cloudy Bay Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc

Kris Pinot Grigio
Pinot Grigio

Wente Morning Fog Chardonnay
Chardonnay

’s Werelds beste Sauvignon Blanc is
zonder twijfel afkomstig van Cloudy Bay.

‘Grigio’ betekent ‘grijs’ in het Italiaans, dit
kan in het geval van Kris niet verder af
liggen van de waarheid. De uitbarsting
van kleurrijke aroma’s en smaken zijn
ontwikkeld in het Veneto gebied. Deze wijn
wordt gemaakt van 100% Pinot Grigio
druiven.
Licht geel van kleur met schitterende
groene reflecties, verleidelijke aroma’s
van acacia bloemen, citrus, mandarijn, en
hints van abrikozen en amandelen. Kris is
zeer vriendelijk, verfrissend en elegant in
de mond met een vleugje bloesem, kruidig
en honing

Deze wijn is voor 50% gegist in neutraal
eiken vaten, de andere
helft op roestvrij stalen tanks.

Cloudy Bay is één van de eerste
wijnhuizen in het Nieuw Zeelandse
Marlborough en dankt haar naam aan de
‘Cloudy Bay’ in het oosten, die
Captain Cook heeft ontdekt. Als pionier
heeft Cloudy Bay de Marlborough
wijnstreek definitief op de kaart gezet.
Het koele, zeeklimaat van Marlborough
wordt afgewisseld met veel zon.

Geniet van de goudgele kleur en de
aroma’s van rode appel, vanille en mooi
geïntegreerde houttoetsen, tevens vallen
de citrus en het tropisch fruit op.
In de mond een hint van appel, getoast
brood, boter en subtiel hout.
Deze Chardonnay is mondvullend met een
halflange, verfrissende volle afdronk.

Taco Tomaat Koriander Mango

Taartje van Kipgehakt

Zalmfilet

Ham & Meloen

Mexican Chickenpizza

Kippendij Spiesje

Bruschetta Tonijnsalade

Zalmwrapjes

Gamba Spiesje

€ 30,50

€ 23,50

