Dranken
Aperitief en mousserend
MCC Brut Rosé Graham Beck
Glas 8.50 Fles 45,Robertson/Stellenbosch – Chardonnay/Pinot Noir
De druivensoorten worden apart gefermenteerd.
Zilverkleurige tint, met een neus van frambozen en kersen.
Een fijne mousse met een subtiele rode bessensmaak.
Prosecco Superiore ‘Springo’ Manzane
Veneto – Glera – Harmonieuze bubbel met intens
boeket van geel fruit, hints van perzik en bloemen.

Fles 45,-

Champagne Prestige Koechlin
Glas 12.50 Fles 80,Champagne – Pinot Noir/Chardonnay
Een hele fijne mousse met een krachtig, maar heel elegant karakter.
Met tonen van geel fruit, lichte citrus, appel, boterbabbelaar,
wat toast en rijpe tonen. Heeft lang op z’n ‘lit’ gelegen,
dit geeft een complete, zeer elegante en mooie spannende beleving.
Champagne Special Cuvee Bollinger
Fles 110,Champagne – Chardonnay/Pinot noir/Pinot Meunier
Helder, lichtgeel van kleur met gouden kern. Een weelderige geur,
gerijpt, complex, rijk van smaak met hinten van toast en champignons.
Bollinger staat tevens bekend om de zeer mooie, verfijnde mousse.
Een karaktervolle champagne met veel elegantie en reserve.

Gin & Fever-Tree Tonic

12.50
- Elderflower Tonic Water - Bombay Sapphire Gin - Munt - Citroen
- Mediterranean Tonic Water - Bobby’s Gin - Sinaasappel – Kruidnagel

Mocktails - Alcoholvrije dranken
Vraag ons!

7.50

PSV
Kopke Ruby port
Kopke White port
Feuerheerd Colheita 1997
Kopke Colheita 2005
Sherry Dry
Sherry Medium
Martini Wit
Martini Rood

4.50
4.50
7.00
7.00
3.50
3.50
3.50
3.50

Mineraalwater
Een concept van O-Original Water concepts. Diep gezuiverd water door
natuurlijke filtering; zo nodig verrijkt met mineralen en direct gebotteld om een
optimale smaak te garanderen.
Ons milieuvriendelijke water helpt de carbon footprint te verminderen.
Geen transport en geen recycling/emballage meer.

Plat of Bruisend
330 ml
2,10
750 ml
3.70
De flessen zijn ook “los” te koop
330 ml
2,10
750 ml
3.70

Sterke dranken
Jonge Jenever / Oude Jenever
Corenwijn
Bacardi
Wodka
Ricard
Campari
Jagermeister
Bombay Sapphire Gin
Bobby’s Gin

3.50
3.50
3.50
3.50
4.00
4.50
3.50
5.50
5.50

Likeuren
Baileys
Amaretto
Grand Marnier rouge
Tia Maria
Licor 43
Drambuie
Cointreau
(D.O.M.) Benedictine
Sambuca
Frangelico
Limoncello Villa Massa

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
5.00

Whiskey, cognac en grappa
Jameson
Johnnie Walker red label
Glenfiddich single malt 12 years
Laphroaig islay single malt 10 years
Dalwhinnie single malt 15 years
Oban single malt 14 years
The Balvenie DoubleWood 12 years
The MacAllan Gold Double Cask

4.50
4.50
6.00
6.50
6.50
6.50
7.50
9.00

Cognac Château Montifaud VS
Cognac Château Montifaud VSOP
Rémy Martin VSOP
Cognac Ragnaud Sabourin Réserve Spéciale N 20

5.50
7.00
8.00
11.50

Armagnac Clés des Ducs VSOP
Bas-Armagnac Domaine ‘le basque’ 2001

5.50
8.50

Calvados Père Magloire VSOP
Calvados Busnel Hors D’age

6.00
7.50

Grappa di Lugana
Grappa Nonino, Chardonnay, 12 mesi in Barriques

6.00
7,50

Bij de borrel
- Biologische boerenbitterbal, 8 stuks
- Oude kaas bitterbal, 8 stuks
- Garnalen bitterbal, 8 stuks

9,9,14,-

- Gemarineerde Griekse olijven
- Gekruide notenmix
- 3 desembroodjes met boter en olijfolie
- Risotto, fingerfood formaat

5,4.50
4,6.50

- Fine de claire oester, per stuk
- Gillardeau nr.4 oester, per stuk
- Gefrituurde oester met spinazie en hiollandaise, per stuk
- Luxe hapje met asperge-tosti, zalmkuit en kaviaar

3,50
4,50
5,7,50

- Plateau Spaanse vleeswaren (110 gram)
- Plateau kaas (110 gram) met notenbrood

12.50
13,-

- Camembert (250 gram) uit de oven voor 2 personen
met kruiden en zuurdesembroodjes

22,50

- Huis de Wiers borrelplateau

2-6 personen, Prijs pp. 15,-

Samenstelling van vleeswaren, risotto, kaas, bitterballen, brood, noten en
olijven

De Leckere bieren
Pils van de tap alc. 5%

3.20

Karakteristiek volmout pilsener met een smaakvolle balans van volle mout- en

frisse hop. Pils met een echte smaak.

Paulus alc. 7.5%
5.00
Van nature troebel meergranen Abdijbier van hoge gisting. Lichtblond gekleurd,
volle frisse fruitsmaak. Lichtbitter en zoete afdronk. Zo lecker kan historie zijn.
White Cascade alc. 5.5%
4.80
Een hopfenweizen die gedryhopped is met Citra- en cascadehop. Dit geeft het
bier een heel tropische geur. Frisse en kruidige smaak met een volmondige body.
Witte Vrouwen (seizoen) alc. 5%
4.50
Sterk verfrissend bier op basis van witbier en weizen. Zacht volle moutsmaak en
zoet romig in de afdronk. Geniet van deze unieke smaak fusie van wit en weizen.
Rode Toren (seizoen) alc. 6.5%
4.70
Ondergistend robuust roodbruin bockbier. Krachtige geur van karamel en mout
in de smaak. Voor de gure maanden.
Gulden Craen alc. 6%
4.40
Blond bier met geuren van vers brood. Heldere moutsmaken met frisse
citrusfruit- en hoptonen. Krachtig en vloeiend in de afdronk. Een blond bier met
karakter.
CromHout alc. 6.5%
4.70
Stoer bruin bier met geuren van donker fruit en gebrande mout. Aandronk
fruiting en caramel, afdronk hout en hoppig. Dubbel genieten.
Razende Swaen alc. 8%
4.80
Vol donkerblond bier met een krachtige moutsmaak. Door speciale brouwwijze
prettig doordrinkbaar en stevig in de afdronk. Drie maal genieten.
IPA alc. <0.5%
4.80
Laag alcoholische IPA gebrouwen met meerdere biologische hopvarianten. Een
heerlijke geur van tropische vruchten en een verfrissende smaak met een subtiel
bittertje.
Weizen alc. <0,5%
4.30
Alcoholarm tarwebier met een volle pittige, frisse smaak. Een hint van kruidnagel
en een spirit van gist.

Huiswijnen
Glas 4.75
Fles 23.50

Wit
Sauvignon Blanc Meander SUD
Loire - Sauvignon Blanc - Grassig, subtiel, wit fruit en frisse citrustonen.

Rosé
Pinot Noir Rayon du Soleil
Loire - Pinot Noir - Geuren van bosaardbei, rozemarijn en rode kersen.

Rood
Pinot Noir Rouge ‘Le Grand Étang’ SUD
Loire – Pinot Noir – Fris en opwekkend met framboos en aalbes.

Wijnen per glas
Wij hebben altijd verschillende wijnen die per glas geschonken kunnen
worden. Vraag ons naar de ‘open’ wijnen of kijk bij de bar boven de
klimaatkasten welke er nu ‘open’ staan!
Uiteraard kunnen wij ook een wijnarrangement schenken bij uw
gerechten.
Wijnarrangement

3 glazen
4 glazen
5 glazen
6 glazen

19
25
30,50
36

Wijnarrangement ‘bob’ glazen

3 glazen
4 glazen
5 glazen
6 glazen

13
16,50
20
23,50

Wijnkaart
Naast onderstaande wijnen hebben wij altijd enkele exclusieve witte en
rode wijnen in de klimaatkast liggen. Vraag ons gerust!

Wit
Picpoul de Pinet Domaine de la Mirande 2021
32,50
Lanquedoc – Picpoul de Pinet - In de neus een gekruide wijn met tonen van
anijszaad, groen fruit en kruiden. Een volle smaak met tonen van jodium, gele
pruim en peper.
Pessac Leognan Sec Chateau Guiraud 2020
55
Bordeaux – Sauvignopn Blanc/Semillon - Aards, intens geel fruit, boers, rijk
mollig middenpalet, veel spanning, goede balans in de afdronk tussen de bitters
en de strakke fruitige zuren.
Saint Veran ‘Clos de Vessats’ 2020
52,50
Bourgogne – Chardonnay - Deze wijn groeit op kalkhoudende bodem,
gedomineerd door kalkhoudende klei. Zeer expressief in de neus, aroma's van
citrus en witte bloemen, zoals acacia. De wijn gekenmerkt zich door haar ronding
en souplesse.
Sicilia Grillo ‘Calanica’ Tenuta Salaparuta 2020
40
Sicilië – Grillo - Veelzijdig karakter en levendige persoonlijkheid met Mediterrane
invloeden. De kleur is briljant strogeel met groene reflecties. Aromatisch, fris en
mineralig met een aangename structuur (licht petillant) en aroma’s van witte
perzik en lychee.
Roero Arneis Giacomo Costa 2021
40
Piëmonte – Roero Arneis - Arneis heeft een groengele kleur met een lichte, naar
sinaasappel neigende geur. Een fris, fruitig bouquet met een vleugje hooi. De
smaak is droog met een aangenaam bittertje.
Mosel Riesling Trocken Van Volxem 2020
40
Mosel – Riesling - Spontaan vergist en 5 maanden in roestvrijstalen
tanks gerijpt. Stuivende Riesling met vooral verleidelijk fruit en het lagere
alcoholpercentage maakt deze wijn goed doordrinkbaar. Minerale tonen in
combinatie met het aroma van kweepeer, abrikozen en peer.
Albarino Rias Baixas Pazo san Mauro 2020
45
Galicië – Albarino - Frisse fruitige wijn met florale aroma’s en een hint van
groene appel en perzik. Sappig en droog met een spannend zuurtje, een ziltige
toets en een elegante finish.

Livermore Valley Chardonnay ‘Morning Fog’ Wente 2020
37,50
California – Chardonnay - De naam Morning Fog refereert naar de mist die zich
vormt in de baai van San Francisco. Goudgele kleur, aroma's van rode
appel,vanille en mooi geïntegreerde houttoetsen. Daarbij citrus en tropisch fruit.
In de mond een hint van appel, getoast brood, boter en subtiel hout. Deze
Chardonnay is mondvullend met een halflange, verfrissende afdronk.
Marlborough Sauvignon blanc Insight 2021
45
Marlborough – Sauvignon Blanc - Afkomstig van een wijngaard waar enorm
verschillende bodemstructuren voorkomen en dat proef je in de wijn terug.
Stuivend fris aroma van citrus, lychee en voorjaarsbloemen trekt onmiddellijk de
aandacht! Een smaakvolle, droge witte wijn met zomerse frisheid.

Rosé
Bandol Rosé, Domaine le Galantin 2020
Provence - Cinsault/Grenache/Mourvedre
Licht rood fruit met zesty mandarijn.

37,50

Rood
Bordeaux Rouge ‘Causse Rouge terra Burdigale 2015
42,50
Bordeaux – Merlot/Cabernet Sauvignon - Terra Burdigala, de oude Romeinse
naam voor de Bordeaux streek. De smaak is romig, sappig, breed en verleidelijk.
Kruiden en laurier zijn waar te nemen in geur en smaak.
Bourgogne Pinot Noir Domaine Rapet 2017
65
Bourgogne – Pinot Noir – Gesitueerd tussen de Côte de Nuits en Côte de
Beaune, aan de voet van de Corton heuvel bevinden zich de wijngaarden van
Vincent Rapet, de gepassioneerde eigenaar van dit zeer oude familie domaine.
Mooie expressie van rood fruit, met in de smaak zijdezachte tannines en veel
bosfruit. Goede balans tussen fruit en zuren met elegantie in de afdronk.
Bardolino Zenato 2020
32,50
Veneto – Corvina/Rondinella/Sangiovese - In deze Bardolino heeft iedere
druivensoort een bepaalde rol: Corvina geeft sterkte en kleur, Rondinella bepaalt
de karakteristieke frisse smaak, Sangiovese rondt smaak en aroma af. Bardolino
is een frisse zomerwijn, die uitblinkt door zijn fruitige karakter.

Sangiovese Colle Corviano 2019
32,50
Abruzzen – Sangiovese - afkomstig uit het zuiden van de Abruzzen, uit het
Sangiovese gebied, Terre di Chieti. Een ruby rode kleur met een paarse gloed. De
wijn is vol fruitig, o.a. wat rijp rood fruit, lekkere frisse zuren en een licht kruidige
toets van de houtrijping. De wijn rijpt gedurende 3 maanden op grote houten
voeders.
Priorat ‘Pas dels Caus’ Bodega Bravo Escós 2020
42,50
Priorato – Garnacha/Syrah/Carignano/Merlot – Een jonge, ronde wijn met het
duidelijke karakter van de regio Torroja del Priorat. Rood fruit (kers, framboos)
met een verfrissende hint van lavendel en citrus. Fluweelzacht met een mooie
minerale afdronk.
Tannat ‘El Uru’ Bodegas Terrazul 2017
40
Urugauy – Tannat – Veel donker, zwart fruit: bessen, pruimen en bramen.
Daarnaast ontdek je vanille, specerijen, tabak, leer en eucalyptus.
Stellenbosch Syrah Oldenburg 2016
50
Stellenbosch – Syrah - Heldere, robijnrode kleur met een aardse neus. Blind
proevend zou je het als een hoge kwaliteit Rhône wijn kunnen bestempelen.
Elegant, typische mineraliteit van de Syrah druif met een delicate smaak en iets
kruidigs. De houtrijping is goed geïntegreerd en toont een rijke karameltoon. De
Oldenburg Syrah is maar liefst 18 maanden gerijpt op zowel Frans als
Amerikaans eikenhout.

Dessertwijnen
‘La Cilla’, Antonio Barbadillo

6.50

Jerez - Pedro Ximénez - 35 jaar oude variant van PX,
met een aroma en smaak van chocolade en rozijnen.

Red Muscadel Klawer Cellars 2018
Olifants rivier – Muscat - Een volzoete wijndessertwijn met een
roze tint en muskaataroma’s.

6.50

Ratafia Moutardier
8.50
Champagne – Pinot Meunier/Chardonnay - De druiven zijn identiek
aan die van hun Champagnes, alleen is de Ratafia een wijn die zacht
en zoet smaakt (en ZONDER de welbekende bubbels). Dit komt
doordat de toevoeging van alcohol, bij het gistende druivenmost,
de natuurlijke restsuikers van de druiven weet te behouden.
Het resultaat is een goddelijke dessertwijn. Honing, abrikoos, lichte
citrustonen. Maar ook noten, mirabellen en rozijnen en vijg.
Oftewel elegant, fruitig zoet met een rijke en indrukwekkende afdronk.
Sauternes Chateau Fontebride 2015
Alleen per fles 0.375
40
Bordeaux – Sauvignon/Semillon/Muscadelle - Aromatische wijn
met tonen van honing, vanille, perzik, amandel, abrikoos en gekonfijt fruit.
Tokay Late Harvest Oremus Tempus Vega Sicilia 2013
Alleen per fles 0.375
Hongarije – Tokay – Volle geconcentreerde wijn met
mooie zuurbalans. Afdronk van zachte zuren en mandarijn.

37,50

Port
Late Bottled Vintage Feuerheerd 2017
7
Douro - Touriga Nacional/Tinta Roriz/Touriga Franca – Tussen de 4 en 6 jaar
op hout gerijpt en daarna gebotteld. Intens fruitige geur van pruimen, kersen,
zwarte bessen, specerijen en chocolade. Een volle smaak, die tegelijkertijd zacht
en tanninerijk is.
Kopke Colheita 2005
7
Douro - Touriga Nacional/Tinta Roriz/Touriga Franca – Minimaal 8 jaar op hout
gerijpt.. Diepe, gerijpte tonen van cacao en gedroogde kersen.

