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KORENBLOEM
borrel, bites & food

Wij bieden je diverse wijnen per smaakprofiel aan, op deze manier
kun je makkelijk een keuze maken en bevat onze wijnkaart daardoor
voor ieder wat wils.

Mousserend
Licht, fris, sappig met een elegante mousse

glas

fles

Cava Brut, Bodega Jaume Serra, Penédes, Spanje

5.5

27.0

Uitbundige, subtiele belletjes in de mond met romige aroma’s van fruit,
bloesem en frisse vanille.

Rijp, krachtig met een volle mousse
glas
fles		
			
Champagne Blanc de Blancs Brut, Marie Copinet, Frankrijk

100% Chardonnay van de 1e persing! Denk aan de frisheid van rijp appel en
citrus met warme aromas van grapefruit, bloedsinaasappel en wit fruit. Een
zachte en fijne bubbel door de lange tijd van opleggen in de kelders.

10.5

59.0

Champagne Rosé Brut, Marie Copinet, Frankrijk			65.0
Fruitig als droog met aantrekkelijke aroma’s mix van rijpe zwarte kers, cassis,
licht rozijnenbrood, boter crème en marsepein. De beste Chardonnay druiven
in combinatie met Meunier en rode wijn van Pinot Noir. Een fijne bubbel door
de lange tijd van opleggen in de kelders (3 jaar).

Champagne Meunier Superieur Brut, Louis Casters, Frankrijk		

59.0

Champagne Cuvée J.L. Extra Brut, Louis Casters, Frankrijk		

72.0

De 100% Meunier is een heerlijke sappige champagne. In de geur, rijpe appel,
geel fruit, brioche en een beetje hazelnoot.

In de geur, bloemen, honing, boter en mokka. Vrij romig in de mond en vol van
body. Fruitig, rijpe appel, tropische vruchten, amandel, zachte boter en wat
karamel nuances. De nasmaak is lang en heeft een mooi tropisch frisje.

Rosé
Lichte kleur, licht, fris en sappig

glas

fles

Rosé Tempranillo, Nerea, Catalunya, Spanje

4.2

20.5

Rosé Blue Emotion, Coteaux du Languedoc, Frankrijk

6.0

29.5

Lichte zalmroze kleur, verfrissende aroma’s van rood fruit zoals
kersen en aardbeien.

wijne

Fantastische rosé uit het meest oostelijk gebied van de Languedoc.
Dit gebied wordt ook wel ‘de nieuwe Provence’ genoemd.

Wit			
Fris, fruitig en sappig

glas

fles

Sauvignon Blanc, Nerea, Catalunya, Spanje

4.2

20.5

Verdejo ‘Miluva’, Bodega Valdecuevas, Rueda, Spanje

5.5

27.0

Droog en levendig met zachte aroma’s van bloemen, citrus en
granny smith appel. Een echte allemansvriend.

Dé terras topper! Heerlijk aromatisch, levendig en intens met tonen
van perzik en abrikoos.

Sancerre, Domaine de la Thibaude, Loire, Frankrijk			48.5
Droog, stuivend en frissoepele wijn. Exotische aroma’s als mango,
kruisbes en passievrucht.

Rijp, rond en kruidig
glas
fles		
				
Pinot Grigio, Galatheo, Veneto, Italië

Rijp en zacht in de mond met heerlijk aroma’s van honing, meloen
en rijpe appel. Klassiek voorbeeld van een fijne Pinot Grigio.

4.7

23.0

Grüner Veltliner, Weingut Zimmermann, Kremstal, Oostenrijk 		

33.0

Grüner Veltliner ‘After Work’, Weingut Zimmerman,
Kremstal, Oostenrijk		

33.0

Pinot Grigio 7 Numbers, Puklavec Family Wines,
Jeruzalem Ormož, Slovenië		

44.0

Verleidelijk aroma van groene appel, citrus aangevuld met een milde kruidige
ondertoon en verkwikkende afdronk.

Fruitig karakter met daarbij de geur van gemalen zwarte peper, citrus
en kruiden

Pittige en kruidige aroma’s met rijp fruit. Vol en complex met een zeer
goede balans. Lichte tonen van het houtgebruik (vanille) en een zeer
geconcentreerde afdronk. Spannend glas!

Vol, romig en complex
glas
fles		
			
Chardonnay Réserve, Paul Mas Estate, Pèzenas, Frankrijk

Fris, droog en fruitig. Ligt vanille van houtopvoeding. Zacht met een
romige indruk.

6.0

29.5

Pouilly Fuissé, Pierre André, Bourgogne, Frankrijk		

57.5

Meursault, Pierre André, Bourgogne, Frankrijk		

94.0

en

Kruidige nuances van ananas, gember, honing en florale tonen. Vrij krachtige
aanzet, pittige smaak met mooi zurenspel in een finesserijke afdronk met
accent op citrus.

Krachtige smaak met nuances van citrus, karamel en een opvallend mooi
evenwicht tussen fruit en zuren. Prachtige begeleider van rijke gerechten.
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Rood
Licht, fruitig en sappig

glas		fles

Tempranillo, Nerea, Catalunya, Spanje

4.2

Sappige, fruitige rode wijn met paarse tinten. Typische kersenaroma’s
van de Tempranillo druif. De wijn is zacht, soepel, zwoel karakter,
een echte allemansvriend.

20.5

Pinot Noir Wooded, Maison Diablo, Loire, Frankrijk			30.0
Opwekkend, fruitige neus met zuiver Pinot fruit van o.a. kersen, bramen en
framboos aangevuld met kruidige nuances.

Rijp, kruidig en intens
glas
fles		
				
Quattro di Rossi, Verona, Italië

Kruidige aroma’s met tonen van vanille en zoethout.
Zacht met aanwezig vriendelijke tannine.

5.5

Valpolicella, Clivus, Veneto, Italië		
Rode wijn met gul, donker fruit van bramen, zwarte kersen en specerijen.
Heerlijke afdronk!

27.0

37.0

Krachtig, complex en intens
glas
fles		
		
Merlot Réserve, Paul Mas Estate, Pèzenas, Frankrijk

Intense wijn met een fonkelend paarse kleur. De wijn wordt beheerst
door tabak, rode en zwarte kersen.

6.0

Rioja Reserve, Viña Valoria, Rioja, Italië		
Volle wijn met intens aroma van rijpe pruimen en kersenjam.
In de finale hints van vanille en cacao.

29.5

42.0

Amarone della Valpolicella, Clivus, Veneto, Italië			61.5
Rode wijn met gul, donker fruit van bramen, zwarte kersen en specerijen.
Heerlijke afdronk!

Zoet & versterkt
Fris en zoet

glas

fles

Kaiserschopfen, Mosel Duitsland

4.2

20.5

Rijp en versterkt

glas

fles

White Porto, Borges, Portugal

4.0

Ruby Porto, Borges, Portugal

4.0

Tawny Porto, Borges, Portugal

4.0

Pedro Ximenez, La Ina Vina 25, Jerez, Spanje

5.0

Een soepel en vooral zachte wijn. Zoet en rijp van smaak met een fris accent.
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