Beste doorgeslagen wijnliefhebber,

Bieren

Zo noemen we je maar even, want laten we eerlijk zijn, anders
zou je niet aan dit boekwerk beginnen. Deze wijnkaart is onze grote trots.
Door de jaren heen hebben we wijnen uit onze monden gespaard om
ze hier op de kaart te kunnen zetten. Ook heeft een deel van onze
producenten en leveranciers oudere exemplaren beschikbaar gesteld,
speciaal voor deze kaart. Logisch dus dat we er trots op zijn.

Gulpener, Gulpen
tap
Château Neubourg 25cl
fles
Korenwolf Witbier 30cl
fles
Lowlander IPA 30cl

Van al deze wijnen ligt er in principe een in onze klimaatkast boven.
Als we er meer hebben liggen deze in de kelder beneden.
Het kan dus zijn dat we af en toe naast een fles grijpen, omdat we die
net vandaag of gisteren hebben opengemaakt. Daarvoor bij voorbaat onze
excuses. We vinden het belangrijk om een ruime selectie te hebben voor
elke smaak en budget. Bovendien hebben we enorm ons best gedaan om
uit verschillende gebieden de belangrijkste referenties te kunnen
aanbieden.
Onze wijnen liggen grotendeels in de klimaatkast op 14 graden. Dat
betekent dat we de witte wijnen dus nog een klein tikje moeten geven
wat enkele minuten kan kosten. Weet je al welke volgende fles je wil
drinken? Laat het ons tijdig weten, dan zorgen we dat die al koud gelegd
wordt. Heb je deze kaart digitaal gezien en je al verlekkerd op een aantal
speciale flessen, geef het tevoren door. We zorgen dan voor de juiste
temperatuur, het juist glaswerk en dat de fles waar nodig gedecanteerd is.
Bovenal wensen we je veel lees- en drinkplezier.

Wout, Tomas, Joost en Job
Zoldering

0.0

3,5
4,5,-

Cantillon, Brussel
fles
Lambic, Geuze 75cl
fles
Lambic, Geuze 150cl
fles
Lambic, Kriek 75cl
fles
Lambic, Mamouche (vlierbloesem) 75cl

22,60,26,45,-

Horal, Sint-Pieters-Leeuw
fles
Megablend 2009 75cl
fles
Megablend 2011 75cl

65,60,-

Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, Vleteren
fles
Westvleteren 12 30cl

16,-

Brouwerij Het Hinkelspel, Gent
fles
Lousberg (30cl)

5,5

Ecotap bruiswater 1l

4,-

Playground IPA Alcoholvrij 30cl
Budels 0.0 Malt
London Essence Classic Tonic 20cl
London Essence Ginger Beer 20cl
Tomatensap
Proviant Rabarberlimonade 30cl
Luscombe St Clements 25cl
Luscombe Sicilian Lemonade 25cl
Balis Basil 25cl
Something & Nothig Cucumber Selzer
Elixia Myrtille

5,4,4,4,3,5
4,4,4,4,5
4,4,5

