- OPEN WITTE WIJNENglas fles

- OPEN RODE WIJNENglas fles

VALDECAZ BLANCO - spanje
4,50 24,50
3,95 22,- LE DROPT - frankrijk
verdejo en malvasia
sauvignin blanc
klein wit fruit in de smaak van
zuivere inzet, vegetale
impressies, aangenaam droog,
appel en citrus.
mooi zuiver, voldoende
PRINCIPATO - italie
3,95 22,- frisheid.
chardonnay
4,75 26,frisse, fruitige geur, elegant,
QUARTAUT - frankrijk
chardonnay
zuiver van smaak. geen
volle, soepele smaak met fruit
houtlagering.
en iets eiken. fris, zachte
KLIPPIESRIVIER - zuid afrika 4,00 22,- structuur en goed in balans
chenin blanc, chardonnay
JANEZ - slovenie
in de geur rijke tonen van
5,25 28,50
tropisch fruit en citrus.
pinot gris, furmint,
welschriesling
de smaak is fris fruitig met
opwekkende wijn zeer zuiver
plezierig rond gevoel.
met fraaie zuren.

- WITTE WIJN PER FLES DIEMERSDAL - zuid- afrika
sauvignon blanc
tropisch fruit, rijpe vijgen en
een hint van mineraliteit met
knisperende zuren.
SPATBURGUNDER - duitsland
spatburgunder
zachte, notige smaak met een
hint van granaatappel.
heldere, intense kleur en
levendige en fruitige geur.
SCHLOSS GOBELSBURG oostenrijk
gruner veltliner
zacht kruidig en fruitig in de
neus. witfruit, mango en
citrus, zeer elegant in smaak.

fles
33,- LES MATELLES - frankrijk
roussanne
de geur heeft botertonen en
toast. de smaak is met aroma’s
van gedroogd fruit en gebrande hazelnoten.
36,MOSBACHER - duitsland
weissburgunder
volle, ronde smaak met veel
wit fruit en sap, gezond,
smaakrijk en zuiver. intense
afdronk.
34,DEIDESHEIMER - duitsland
riesling
fonkelend lichtgeel van
kleur. royale geur van rijp
fruit. delicaat zuur en vol van
smaak. licht kruidig en sappig
fruit als abrikoos en perzik.

glas fles
4,VALDECAZ TEMPRANILLO spanje
tempranillo
lichtrood van kleur, met in de
geur klein rood fruit. licht
gekruid in de smaak en
toegankelijk.

22,-

PRINCIPATO - italie
merlot
in de geur en smaak sappig
rood fruit, in de mond zacht
met een mooie balans.

22,-

ROSSO PICENO - italie
sangiovese, montepulciano
zachte innemende smaak,
droog, vol en fruitig, zeer
elegant met en klein bittertje
in de afdronk.

glas fles
4,50 24,50
MO - spanje
monastrell, garnacha, tintorera, syrah, cabernet sauvignon
zuivere inzet, vegetale
impressies, aangenaam droog,
mooi zuiver, voldoende
frisheid.

PASSO DEL SUD - italie
primitivo, negroamaro,
malvasia nera
in de geur een zwoele toon,
gestoofde pruimen en rijp
fruit. met een mooie ronde
4,50 24,50 inzet en niet te zwaar.
4,-

5,25 31,-

WIST JE DAT WE
OOK
BIODYNAMISCHE
WIJNEN
HEBBEN?!

- RODE WIJN PER FLES fles
35,50

36,-

42,50

STONE BARN - californie
cabnernet sauvignon
volle, rijpe smaak met intens
fruit als zwarte bessen.
CHATEAU DU VIEUX PARC frankrijk
shiraz, grenache, lokale druif
een volrode wijn met body,
puur zwart fruit, specerijen
en zachte tannines.
TERRA BAROSSA australie
shiraz
klassieke elementen van de
shiraz als eucalyptus, zwarte
bessen, kruidnagel en peper.
een krachtige smaak.

fles
31,- DIEMERSDAL - zuid-afrika
pinotage
in de smaak komt de houtlagering naar voren met chocolade.
33,-

33,-

LEYDA - chili
pinot noir
aangename geur van jong rood
fruit als aardbei en kers. stevige inzet, kruidig, een zuivere
frisheid met zachte tannines.

fles
34,-

36,-

art

- IVEAUS ROSE -

glas fles

MAZAL DES GARRIGUES 3,95 22,frankrijk- syrah
verfijnd bouquet van klein,
rood fruit, zoals aardbeien en
kersen.

- IVEAUS ZOETJE -

BIO FRISDRANKEN & SAPPEN

Bitterlemon Naturfrisk, ginger ale Naturfrisk 3.00
Appelsap biologisch, peer biologisch, appel & vlierbessen biologisch,
Appel & aardbeien biologisch 2.75
Vers geperste jus d’orange 3.00

ZUIVEL fles
glas

ZOUT & ZOET
Brokken
parmezaan
met balsamcostroop.
6,00

Fristi, Chocomel 2.30
Pure chocolademelk warm 3.00 (met slagroom + 0.50)

BLUE MOSCATEL - spanje
3,75 20,BIEREN
Château
Neubourg pilsner 3.50
muscat a petit grains
burgers en wijnbar
Vedett Blond, Vedett White 4.25
halfzoete wijn met een druivigGerardus Kloosterbier dubbel, Gulpener Ur-Hop 4.50
muskaat aroma, frisse zuren Oud bruin Gulpener, Seizoens bier, Gulpener Ur-Weizen, Radler 3.50
- IVEAUS WIJNEN Tripel- Karmeliet, Two Chefs Brewing 4.50
en elegante smaak. opwekkend
PSV
laat je verrassen door een goed glas wijn. die aansluit bij je burger.
fris zoet en niet te zwaar.
Ruby port, Tawny port, Port wit 3.75
wij
werken
samen met wijninkoperij j bart. samen hebben we een uitgebreide en
Martini
bianco
2.50
DOMAINE LE PIVE - frankrijk 5,25 28,50
Sherry dry Domecq, Sherry medium 3.leuke wijncollectie samengesteld. perfect passend bij onze diverse burgers,
blend van 4 druifsoorten
DESSERTWIJN
WHISKEY
&
COGNAC
maar ook heerlijk om als borrel te drinken.
sappige rose met een volle
MARQUES DE SARASATE- spanje
3,75
Jameson,
Calvados 4.- , Glenfiddich single malt, Courvoisier 5.smaak, florale tonen en zachzoet met intense aroma’s van Cleveland
rijpe The Eighty 6.-, Cleveland Black Reserva 7,50
Cleveland Underground 9,te zuren.
muskaatdruiven.
- IVEAUS BUBBEL - glas fles - BIOLOGISCH WIT - glas fles
LIKEUREN
RIETVALLEI ROOI - Zuid AfrikaTia5,75
Maria, Licor 43, Grand Marnier, DOM Benedictine, Cointreau, Baileys,
Bacardi,
Sambuca, London dry gin,
rode dessertwijn. gekonfijt fruit Frangelico,
met Malibu, Campari, Drambuie,
PROSECCO
FRIZZANTE - italie 5,00 27,00 LE PIVE BLANC - frankrijk- 5,50 31,25
Sloanes gin, Vodka Finlandia, Pernod, Huisgemaakte Limoncello,
rozijnen in geur en smaak.
glera
Amaretto 3.75
sauvignon, viognier, rousanne
klein wit fruit in de smaak van
bloemig en fruitig in de geur
appel en citrus.
met ananas en vanille.

- ANDERS DAN WIJN -

FRIS - pepsi, pepsi light, sourcy rood
en blauw, sisi, cassis, 7-up, rivella 2,20
ice tea, ice tea green 2,30
sourcy tafelwater plat of bubbel 4,75
BIO FRIS & SAP- bitterlemon en gingerale naturfrisk 3,00, peer, appel &
HIGH WINE!!
vlierbes, appel & aardbei biologisch
2,75 vers geperste jus 3,00
Arrangement 27,50 p.p.
ZUIVEL - fristi, chocomel 2,30 pure
In verschillende etappes
chocolademelk warm 3,00 (slagroom + 0,50)
serveren wij diverse kleine
BIER
- chateau neubourg pilsner, oud
wine-bites, gecombineerd
bruin gulpener, seizoensbier, gulpenmet een bijpassend proefer ur-weizen, radler 3,50 Vedett blond
glaasje wijn. water en
en white 4,25 Gerardus kloosterbier
brood staan op tafel!
dubbel, gulpener ur-hop, trippel-karmeliet, two chefs brewing 4,50
popcorn & gin
PSV - ruby port, tawny port, port wit
kabeljauw & bubbels
3,75 martini bianco 2,50 sherry dry
gamba & chardonnay
domecq, sherry medium 3,brie de meaux & cabernbet
WHISKEY & COGNAC- jameson, calvados
iberico & tempranillo
4,- glenfiddisch single malt, courvoisichocolade & pedro ximenez
er 5,- Cleveland black reserva 7,50
cleveland underground 9,- KOFFIE EN THEE LIKEUREN - tia maria, licor 43, grand
marnier, DOM benedictine, cointreau,
koffie, thee 2,20 cappucino, cafe latte 2,30
baileys, bacardi, frangelico, campaespresso 2,10 dubbele espresso 2,75 latte
ri, drambuie, sambuca, london dry gin,
macchiato, flat white 3,10 verse muntthee
sloanes gin,vodke finlandia, pernod,
2,85 Irish, spanish, french of italien cofamaretto 3,75
fee 5,75 homemade ijskoffie 3,50

tips, opmerkingen of klachten graag mailen naar info@burgersenwijn.nl

PROSECCO DI VALDOBBIADENE - italie
prosecco
zacht, lichtzoete smaak met
een milde mousse. levendig,
heerlijk en fris met
impressies van appel, gist en
een aangename romigheid.

7,50 39,50 CHATEAU STONY - frankrijk
muscat a petits grains
de smaak is zacht met rijpe
fruittonen als abrikoos en
citrus.

CHAMPAGNE GRAND CRU frankrijk
chardonnay
zachte en soepele inzet, vol
en zeer zuiver, naast een
tintelende frisheid ook wat
rijpe tonen van toast.
FIORITO IVEAU - italie
6,75
glera & huisgemaakte limoncello
combinatie van zoete krachtige huisgemaakte limoncello
met frisse prosecco bubbels.
BIJZONDERE KELDERWIJNEN
heb je zin in iets speciaals?
vraag de bediening naar ons
wisselende aanbod van
bijzondere kelderwijnen.

50,-

MESTIZAJE - spanje
merseguera, viognier, malvasia
en macabeo
tonen van perzik, rijpe peer en
licht abrikoos. zuiver en
verfijnd.

37,-

40,-

- BIOLOGISCH ROOD glas
LES CISTES - frankrijksyrah, merlot, cabernet s.
impressie van aardbei en bosbessen. kruidig en romig.

fles

25,50

LES TAULES - spanje
garnacha, cabernet, syrah
5,75 32,75
fruitig, kruidig met
voldoende doordrinkbaarheid.
MESTIZAJE - spanje
oa. bobal, merlot en grenache
Bessig, rijpe paprika, laurier
en sappig,krachtig en elegant.

43,-

