DRANKEN

HUISWIJNEN WIT

Glas

Fles

3,50

16,50

3,50

16,50

4,25

19,50

Chardonnay - La Grande Moustache Vol van smaak, maar toch elegant en fris
met perzik en wit fruit. Ook heerlijk als aperitief of naast al onze ovenverse broodjes.
BIO Sauvignon Blanc - Tierra Alegre Airén Deze biologische wijn komt uit
de streek Castilla la Mancha. Met tonen van citrus, meloen en peer. Hij is onder andere
heerlijk bij salades, gerookte zalm en onze huisgemaakte tonijnsalade.
BIO Verdejo - One of 3 Organic Heerlijke fruitige wijn.
Deze Verdejo is fris, levendig en heeft een goede balans tussen frisheid en fruitigheid.

HUISWIJNEN ROSÉ 		
Gris Rosé - The Artist’s Impression
Het is alom bekend dat ze in de Provence hele lekkere rosé kunnen maken.
Deze lichtroze rosé heeft een frisse droge smaak.
Hij is perfect te combineren met onze salades en quiches.

3,50

16,50

4,25

19,50

4,25

19,50

Rosé - Plage du Sud Heerlijke rosé afkomstig uit de buurt van de Provence.
Dit is een typische Zuid-Franse, frisse rosé met aromatische,
elegante en verleidelijke fruitaroma’s van frambozen en perzik.
BIO Rosé - One of 3 Organic Grarnacha Rosé
Soepele maar zeker geen standaard rosé. Deze biologische rosé heeft een zuivere,
ietwat kruidige en sappig smaak.

HUISWIJNEN ROOD

Glas

Fles

4,25

19,50

3,75

17,50

4,75

23,50

BIO Tempranillo - One of 3 Organic Deze 100% Tempranillo is zeer zacht
en verfijnd van smaak en geur. In de geur en smaak vinden we veel mooie hints
van rode bessen en kersen. Deze biologische rode wijn heeft een mooie zachte
en lange afdronk.
Primitivo - Gorilla Rode wijn uit Zuid-Italië (Puglia). Primitivo verwent je
smaakpapillen met zacht fruit en een snufje specerijen. De combinatie van
zachte tanines en de gepaste kruidigheid zorgt ervoor dat deze wijn goed
te combineren is met onze gerechtjes met kaas of rood vlees.

PROSECCO
BIO Prosecco - La Jara Prosecco Frizzante Zachte Italiaanse (Treviso) Prosecco
van organisch geteelde Prosecco druiven, vol van smaak met frisse perzik en citrus.
Met trots draagt deze La Jara Frizzante dan ook het ICEA label als teken
dat deze Prosecco biologisch is. Deze frizzante smaakt mooi fris en zuiver
in de mond en is mooi als aperitief of bij lichte gerechten en High Tea.

BIER (OP FLES)
Jopen Gerstebier

3,00

Jopen Seizoengebonden

3,50

Jopen Malle Babbe

3,50

Bavaria Malt bier

3,00

Kronenbourg

2,75

Kronenbourg Blanc

3,00

Er zit veel smaak
in het verhaal.

Er zit veel smaak in het verhaal.
Geheimen van het ‘Hofje zonder zorgen’.
Geheimen die zich vertalen in lokale ingrediënten.
Organic omdat we houden van lekker,
wij noemen dit ‘Genieten zonder zorgen!’

