Wijnkaart
Per Glas

Per Fles

Mousserend
Ben’s Cava / Penedes / Spanje
€ 7,25
€
In de neus aroma’s van peer en appel, heerlijk sappig en verteerbaar als aperitief.

39,50

Laurent Perrier / Champagne / Frankrijk
€ 14,50 € 79,50
Goudkleurig, met fijne lange mousse, geuren van perzik en wit fruit met frisse afdronk.

Wit
Fris & Strak
Denis Marchais / Sauvignon Blanc / Loire / Frankrijk
€ 4,50
Droge, frisse en strakke wijn, met tonen van kruisbessen en tropische fruit.

€21,50

Winzer Krems / Gruner Veltliner / Oostenrijk
€ 5,50
Heldere gele kleur, kruidige geur van appel, sappige frisse afdronk.

€ 26,50

€ 6,00

€ 28,50

Les Bertholets / Viognier / languedoc-Roussillon / Frankrijk
€ 6,00
Weelderige wijn met rondeur, kruidig, met fruitig en zuivere afdronk.

€ 28,50

A Cappela / Verdejo / Rueda / Spanje
Frisse exotische wijn met groene tinten en fijne zuren.

Aromatisch & bloemig

€ 31,50
in de neus geuren van limoen en grapefruit, intens met minerale bloemige touch.
Aotearoa / Sauvignon blanc / Marlborough / Nieuw Zeeland

€ 6,50

Vol & krachtig
Panamera / Chardonnay / California / Amerika
€ 7,00
€ 34,50
Intense aroma’s van abrikoos en vanille, rond en romig met lange afdronk. Bij Dirk’s topper!!
Domaine Michelot / Chardonnay / Meursault / Bourgogne / Frankrijk
€ 69,50
Zeer knisperende frisse neus, tonen van geroosterde noten, boter met complexe finale.

Rosé

Per Glas

Per Fles

Sacchetto /Pinot Grigio Blush / Veneto / Italie
Fris, droog en fruitig van smaak met subtiele kruidigheid.

€ 4,75

€ 22,50

MIP / Cinsault, Syrah, Grenache / Provence / Frankrijk
lichtroze, fris en verfijnd, perzik en zacht rood fruit. Iconisch!

€ 7,00

€ 34,50

Hebt u dorst???…Wij serveren deze heerlijke Rosé ook op magnum

€ 68,50

Rood
Rond & sappig
Kiwi Cuvée / Syrah / Loire / Frankrijk
€ 4,50
Soepel, rond, elegant met verkwikkende kruidige hint en donker fruit aroma’s.

€21,50

Maison Barboulot / Pinot Noir / Languedoc / Frankrijk
€ 6,00
€ 28,50
Elegante stijl door vroege oogst, aroma’s van framboos, kers met subtiel mondgevoel.

Complex & Intens
Juan Gill / Monastrell /Jumilla / Spanje ( Magnum)
€ 7,00
€68,50
Rijp en zwoel boeket, smaak van mooi rood fruit met zoet sappige tannines in afdronk.
Barón de Ley / Tempranillo / Rioja Reserva / Spanje
€ 8,50
Krachtig met geur van rood fruit, romige wijn met aangename rijpe tannines.

€41,50

Op zoek naar iets anders moois of specifieke druif, vraag het gerust aan uw
gastheer of gastvrouw, Ben’s Favourites en Bij Dirk hebben nog veel meer
lekkers in hun kelder.

