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BARLIJST 2021 / NL
WATER
TAFELWATER, Marie-Stella-Maris, plat of bruisend

€ 6,00

KOFFIE/THEE
THEE
NESPRESSO

€ 2,00
€ 2,50

FRISDRANKEN
VRUCHTENSAP, Bio Schulp, appelsap of jus d’orange
FRISDRANK, Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite
TONIC, Fever tree tonic

€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00

BIER
BIER, Heineken, Heineken 0.0
SPECIAAL BIER, Brouwerij ‘t IJ, IJwit
Een Amsterdams witbier, licht troebel, mooi goud van kleur en met een
zachte schuimkraag. De tarwemout geeft een heerlijk frisse smaak
aan het bier. De toevoeging van korianderzaad en citroen tijdens het
brouwen zorgt voor de licht kruidige en citrusachtige tonen. Door de fijne
licht zoete afdronk is de IJwit een geweldige dorstlesser.

€ 3,25
€ 4,50

WIJNEN
WITTE WIJN
El Coto de Rioja 875m
Chardonnay - Spanje
Zachte Spaanse Chardonnay vergist in Frans eikenhouten vaten.
Het resultaat is een heerlijk bloemige en tropisch fruitige wijn (ananas),
delicaat verrijkt met wat vanille. Heerlijk romig, fris en aromatisch.
Door zijn subtiele aanraking met hout is dit niet alleen een borrelwijn
maar ook heerlijk bij vis, zeevruchten, aziatische gerechten en witvlees.
HãHã Marlborough
Sauvignon Blanc - Nieuw Zeeland
Van smaak imponeert hij met frisse associaties van mango, lychee en
passievrucht. Zijn balans, minerale rijkdom, rokerige romigheid en
verrukkelijke afdronk maken deze Sauvignon tot een droom aperitief en
culinaire grootheid bij zeevruchten en verfijnde voorgerechten.
William Fèvre Chablis
Chardonnay - Frankrijk
De handgeplukte chardonnay gaat in kleine kratjes naar de sorteertafel.
Loepzuivere Chablis met invloeden van mergel en kalk bodem van de regio.
Naast een verfijnde mineraligheid, een indrukwekkende vitaliteit, rijpe
citrustonen en een tikkeltje room. Een grootse wijn die een plekje op tafel
verdient naast vis, zachte kaas, oesters en andere zeevruchten.

ROSÉ WIJN
Domaine Sainte Lucie MIP Classic
Cinsault, Syrah, Grenache - Frankrijk
Voor de MIP (Made in Provence) Classic worden 's nachts de druiven geplukt
(respectievelijk 60%, 20% en 20%) direct na ontstelen apart geperst en
separaat vergist op gekoelde tanks. Zo ontstaat een heel licht getinte rosé
met geur- en smaaknuances van rode vruchtjes en citrusfruit naast een
verleidelijk kruiden parfum van rozenblaadjes. Frisse begeleider bij licht
mediterrane gerechten en wit vlees of als lichtvoetig aperitief.

Prijzen zijn inclusief BTW

€ 27,50

€ 30,00

€ 50,00

€ 30,00

RODE WIJN
Domaine de Grangeneuve Vieilles Vignes Rhône
Grenache, Syrah - Frankrijk
Gelijke delen druiven van wijnstokken ouder dan 35 jaar. Gevinifieerd op
betonnen cuves en gedurende een jaar opgevoed op gebruikt hout.
Dat resulteert in een geweldige concentratie en structuur. Kruidige geur met
zwoele aroma’s van rood fruit, dierlijke tonen en zoethout. De Vieilles
Vignes heeft een brede smaak met zachte tannines en een mooie kruidigheid.
Combineert uitstekend bij geroosterd vlees, wild en rijpe kazen.
Tardieu Laurent Côtes du Rhône Les Becs Fins
Syrah, Grenache - Frankrijk
Côtes du Rhône zoals het hoort. Diep donkerrode kleur, intens aroma van zwart
fruit en een krachtige smaak, kruidige hints van peper, vol met voldoende frisheid
waardoor de wijn heerlijk doordrinkbaar is.
Past goed bij rood vlees, tonijn, varkensvlees.
Domaine des Sénéchaux Châteauneuf du Pape
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Caccarèse-cinsault - Frankrijk
Rijp en krachtig, maar zijdezacht met drop, kruiden en veel lengte. Op meer
dan twintig hectare en drie typen onderlagen groeien de druiven voor de
rode Sénéchaux. In de respectievelijk verhouding van 62, 20, 16 en 2 procent levert
dat een wijn op met een prachtig rijpe structuur, aangename tannines en
verrukkelijke aroma’s van zwoele kersen en bessen. Daarnaast indrukwekkende
peper tonen met nuances van laurier. Meesterlijke Rhône met kracht, overtuiging,
rijkdom, rondeur en finesse. Genieten bij charcuterie, krachtige vleesgerechten
en wild, en gerijpte harde kazen.

Prijzen zijn inclusief BTW

€ 27,50

€ 37,50

€ 75,00

MOUSSEREND
PROSECCO, Canella Prosecco Spumante
CAVA, Mont Marcal Cavagran Cuvée Brut
CHAMPAGNE
Laurent-Perrier La Cuvée Brut
Waar champagnehuizen gemiddeld zo’n 30% Chardonnay aan de blend
van hun brut champagne toevoegen, gebruikt Laurent-Perrier 55%.
(10% Pinot Meunier en 35% Pinot Noir) daarnaast rijpt de La Cuvée bijna
drie keer zo lang als de verplichte minimale rijpingstijd. Het resultaat is een
licht goudkleurige champagne met een fijne en lang aanhoudende mousse,
en een delicaat aroma met frisse citrus, witte bloemen, perzik en wit fruit.
Een perfect evenwicht tussen frisheid, verfijning en een intens fruitige afdronk.
La Cuvée is het perfecte aperitief, maar ook een ideale begeleider van
gevogelte en mooie vissoorten.

€ 25,00
€ 30,00
€ 75,00

Laurent-Perrier La Cuvée Brut rosé
€ 120,00
Zacht romig, lichtvoetig, rood fruit en een lange afdronk, geroemd
om z'n intens stuivende bouquet, verfijnde smaak en gastronomische
waarde... In tegenstelling tot andere rosé-Champagnes die ontstaan door rode en
witte wijn te mengen dankt de Cuvée Rosé Brut van Laurent-Perrier z'n
prachtige zalmroze kleur aan de zogenaamde saignée-techniek.
De Cuvée Rosé Brut heeft daardoor een loepzuivere en knisper frisse geur
van aardbeien, framboos en zwarte kersen. Het maakt deze champagne
verrukkelijk als aperitief, een onnavolgbaar lekkere begeleider van charcuterie
of gevogelte en een elegante charmeur naast desserts van rode vruchten.
Een echt feestje voor en op iedere gelegenheid.

GEDISTILLEERD
JENEVER, Wijnand Focking
GIN, Hendrikx Gin
BACARDI, Bacardi Carta Blanca
VODKA, Stolichnaya Vodka
WHISKEY, Glenlivet Whiskey Founders
COGNAC, Joseph Guy VS

€ 4,75
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00

Heeft u specifieke wensen, zoals een welkomstdrankje, alcoholvrije wijn, voorkeur voor een
bepaald merk, speciale mixdrankjes of cocktails?
Laat het ons gerust weten we informeren u graag over de mogelijkheden.

Prijzen zijn inclusief BTW

