De hele wereld
loopt ongeveer
1.000.000
borrels achter
Corona 2020

Van harte welkom bij Wijncafé Lefebvre.
Al sinds 2011 bevindt het Wijncafé zich in dit
voormalig makelaarspand aan de Neude.
Wij zijn er voor iedereen die in een ontspannen
omgeving wilt genieten van een goed glas wijn.

Naast de wijnen op onze wijnkaart, hebben
we bij Wijncafé Lefebvre altijd een aantal
‘kelderschatten’ verstopt in onze wijnkelder.
Deze wijnen staan vermeld op ‘De Plank’.
Vraag ernaar bij onze collega’s.

Er staan ruim 150 wijnen op onze wijnkaart,
waarvan er veel per glas verkrijgbaar zijn.
We zijn dan ook erg benieuwd naar wat jij
lekker vindt en voorzien jou waar nodig graag
van advies, om je vervolgens zelf een keuze te
geven welke wijn het beste bij jou past.

Om jouw middag of avond nog completer te
maken, serveren we borrelhappen vanuit onze
keuken. De borrelkaart vindt je op de derde
pagina.

Bij Wijncafé Lefebvre streven we ernaar om
een zo compleet mogelijk wijnassortiment aan
te bieden, waar mogelijk met wijnen welke
met liefde en aandacht voor mens en natuur
geproduceerd zijn.
Mocht jouw favoriete wijn er niet bij staan,
vraag dan vooral aan onze collega’s naar een
passend alternatief, we helpen je graag.

Ondanks onze grote zorgvuldigheid kan het
voorkomen dat een wijn niet voorradig is of van
jaartal is veranderd.

onze huisregels
Wat leuk dat je er bent! Geniet
van je borrelmoment bij ons

Houdt 1.5 m afstand van andere
gasten en onze medewerkers

Max. 2 personen per tafel

3 of 4 personen? Wij doen ons
best om twee tafels naast elkaar
te regelen
Desinfecteer je handen bij
aankomst en was je handen na
elk toiletbezoek
Geen toegang wanneer je
verkoudheidsklachten en/of
koorts hebt

Pin only (pin/credit card)

Volg altijd de instructies op van
onze medewerkers en geef hun
de ruimte
Wanneer je onze maatregelen
niet naleeft, kunnen wij je
toegang weigeren

borrel

tot de laatste ronde

oesters
per stuk 3,50
vraag ons naar de beschikbaarheid
wijnadvies: Bourgeois, Pouilly Fumé
8,00

gemengde noten
huisgemarineerde olijven
chips met dip

charcuterie
diverse soorten vlees met tafelzuur
wijnadvies: Klopfer Pinot Noir

dessert

p.p. 7,50
6,95

kaasplank
p.p. 7,50
diverse soorten kaas met rozijnenbrood en
stroop
wijnadvies: Marnes Blanches Chardonnay 9,00
schaal met lekkers
assortiment van hapjes van de kaart
(te bestellen vanaf 2 pers.)
flammkuchen
crème fraîche, geitenkaas, honing,
noten
crème fraîche, spek, prei
crème fraîche, zalm, kappertjes,
zongedroogde tomaat

chocoladefondant
bereiding 15 min.
wijnadvies: Pedro Ximenez Sherry

7,00
5,50

dieet/allergieën

p.p. 7,00
wanneer wij rekening kunnen houden met uw
dieet en/of allergieën dan horen wij dat graag

9,00
9,00
9,00

croquettes (8 stuks)
8,50
van de Croquetten Boutique Utrecht
mix van sweet peppadew, truffel&knolselderij,
Thaise gamba en kalfsbitterballen
kalfsbitterballen (8 stuks)
met mosterdmayonasie

8,50

rillette van gans
geserveerd met tafelzuur en toast
wijnadvies: Murua Rioja Blanco

8,50

ambachtelijk biologisch brood
van de Veldkeuken uit Amelisweerd
met diverse smeersels

4,00
4,00
3,50

9,00
5,50

keuken iedere dag geopend tot 23.00 uur

mousserend wit

mousserend rosé

Diaphane Blanquette de Limoux
Mauzac/Chenin/Chardonnay – Limoux, Frankrijk
verfijnd, typische neus van Mauzac aroma’s van
gras en honing, bloemen, citroen, perzik, rijpe
appel en een vette afdronk, 18 maanden ‘sur lie’
– glas 6,95 / fles 34,95

Raventós I Blanc, De Nit, 2016
Xarel-lo/Macabeu/Parellada/Monastrell –
Penedès, Spanje
bio-dynamisch, 24 maanden ‘sur lie’, aroma’s
van aardbei, granaatappel en mediterrane
kruiden
– fles 37,50

champagne wit

champagne rosé

Philipponnat, Royale Réserve Brut
Pinot Noir/Chardonnay/Meunier – Mareuil sur Ay
rijke stijl met aroma’s van citrus, tropisch fruit,
toast en gebrande noten
– glas 9,95 / fles 60,00

Legras & Haas, Rosé
Chardonnay/Pinot Noir/Meunier – Chouilly
aroma’s van framboos, gember, aardbei,
grapefruit en een droge afdronk
– fles 65,00

Jacquesson, Cuvée 742 Extra Brut
Chardonnay/Meunier/Pinot Noir– Dizy
biologisch, geuren van limoen, peer, hazelnoot,
honing en brioche, gebaseerd op jaargang 2014
– fles 70,00
J.B. Geoffroy, Empteinte, 2012
Pinot Noir/Chardonnay/Meunier – Aÿ
gedeeltelijk in hout vergist, aroma’s van
framboos, aardbei, kalk, citrus en toast
– fles 65,00
Deutz Brut Classic
Chardonnay/Pinot Noir/Meunier – Aÿ
karaktervol met florale aroma’s en indrukken van
toast, marsepein, rijpe peer en appel
– fles 65,00
J.L. Vergnon, Grand Cru Blanc de Blancs
Chardonnay – Le Mesnil sur Oger
36 maanden ‘sur lie’, tonen van biscuit,
grapefruit, bloesem en tropisch fruit
– fles 65,00
Hugues Godmé, Grand Cru Blanc de Noirs
Pinot Noir – Verzenay
bio-dynamisch, 5 jaar ‘sur lie’, indrukken van
rode bessen, citrus en hazelnoot
– fles 65,00

per glas
per fles

4,95
24,95

witte schenkwijn

rode schenkwijn

La Scelta
Grillo – Sicilië, Italië
fris met aroma’s van perzik, citrus en bloesem

La Mia Arte
Nero d’Avola – Sicilië, Italië
sappig met zwarte bes, rode kers en specerijen

Bitacora
Verdejo – Rueda, Spanje
frisse aroma’s van limoen, munt en ananas

Torrão
Castelão/Touriga Nacional/Cabernet Sauvignon/
Syrah – Setúbal, Portugal
rijp zwart fruit, zoete specerijen, zachte tannine,
8 maanden eikenhout

False Bay
Chenin Blanc – False Bay, Zuid-Afrika
biologisch, abrikoos, meloen, rijpe appel, lange
afdronk

rosé schenkwijn

Zweefteef
Pinotage/Shiraz – West-Kaap, Zuid-Afrika
sappig en krachtig met aroma’s van zwart fruit,
hout en iets aards

Les Magiciens
Grenache/Cinsault – Languedoc, Frankrijk
biologisch en droog met aroma’s van rode kers
en aardbei

zin in iets speciaals
Vraag naar onze bijzondere wijnen van de plank

per glas
per fles

5,95
29,95

witte schenkwijn

rode schenkwijn

Les Roches
Sauvignon Blanc – Loire, Frankrijk
frisse geuren en smaken van groene appel,
pas gemaaid gras en citroen

Aymara
Carménère – Central Valley, Chili
stevig met donker fruit, koffie, vanille en ronde
tannine

Dissegna
Pinot Grigio – Friuli, Italië
biologisch, aroma’s van bloesem, peer, perzik
en amandel

Territorio
Malbec – Salta, Argentinië
biologisch en afkomstig van wijngaarden op
1.700 meter hoogte, bramen, tabak, peper
en chocolade

Punctum
Viognier – La Mancha, Spanje
bio-dynamisch, vol en rijk met abrikoos, gele
appel, peer en bloesem

Lunatico
Primitivo – Puglia, Italië
zacht en vol, aroma’s van rijpe pruim, zwarte
kers en viooltjes

zin in iets speciaals
Vraag naar onze bijzondere wijnen van de plank

per glas
per fles

6,95
34,95

witte schenkwijn

rode schenkwijn

Von Winning
Riesling – Pfalz, Duitsland
zuiver en elegant, bloemig, limoen, steenfruit en
iets vuursteen

Klopfer
Spätburgunder – Württemberg, Duitsland
biologisch, tonen van aardbei, framboos, braam
en iets aardse toets

Mittelbach
Grüner Veltliner – Niederösterreich, Oostenrijk
groene appel, kruiderij en een typisch pepertje

Gmeinbock
Zweigelt – Weinviertel, Oostenrijk
rood fruit, kruiden en specerijen en frisse
afdronk

Du Charme
Chardonnay – Languedoc, Frankrijk
vol en rijk, tropisch fruit, vanille, hazelnoot,
8 maanden eikenhout

Neragora
Mavrud – Thracian, Bulgarije
biologisch, rode bes en kers, kruiden en stevige
tannine

rosé schenkwijn
Chateau Saint Julien
Grenache/Cinsault/Syrah – Provence, Frankrijk
licht van kleur maar vol van smaak, met aroma’s
van rode kers, rozenbottel, granaatappel en
groene kruiden

zin in iets speciaals
Vraag naar onze bijzondere wijnen van de plank

zoete wijn

sherry/madeira

Ricasoli, Vin Santo, 2011
Malvasia – Toscane, Italië
gemaakt van ingedroogde druiven, aroma’s van
rozijnen, koffie, noten, honing en karamel
– glas 10,00

Rey Fernando de Castilla, Antique, Olorosso
Palomino – Jerez, Spanje
complexe tonen van gebrande hazelnoot,
specerijen, cognac, mandarijn en chocolade
– glas 8,00

Weingut Kracher, Beerenauslese Cuvée, 2017
Chardonnay/Welschriesling – Neusiedlersee,
Oostenrijk
bloemig, exotische aroma’s van honing, tropisch
fruit en citroenschillen
– glas 8,00

PX sherry, Bodegas Rey Fernando de Castilla
Pedro Ximenez – Jerez, Spanje
geur van rozijnen, mokka en chocolade, smaak
is friszoet en honingachtig
– glas 5,50

Domaine Bousquet Dulce, 2017
Malbec – Mendoza, Argentinië
bramen, zwarte bessen, koffie, rijpe pruimen
en chocolade
– glas 6,50

Barbeito Madeira, Reserva Velha, 10 years old
Malvasia – Madeira, Portugal
florale tonen, citrusschil, specerijen, honing en
amandel
– glas 7,50

port
Niepoort, 10 years old White
sinaasappelschil, gedroogde vijg, walnoot,
amandel en bloemen
– glas 7,50
Niepoort, Ruby Port
tonen van bramen, kersen en pruimen, zwoele
zoete smaak en een hint van chocolade
– glas 4,95
Niepoort, Tawny Port
gedroogd fruit, vijgen, karamel en krenten
en gebrande noten
– glas 4,95
Niepoort, 20 years old Tawny
gedroogd fruit, gebrande noten,
sinaasappelschil, toffee en mokka
– glas 8,00

witte wijn
Domaine Bourgeois, Pouilly Fumé, 2018
Sauvignon Blanc – Loire, Frankrijk
mineraal, citrus, kruisbes, buxus met een
verfrissende afdronk en heerlijk bij oesters
– glas 8,00 / fles 40,00
Nicolas Joly, Savennières Les Vieux Clos, 2017
Chenin Blanc – Loire, Frankrijk
bio-dynamisch, geconcentreerd, zeer mineraal,
citrus, perzik en witte bloemen
– fles 65,00
Christian Moreau Père & Fils, Chablis 1e Cru
Vaillon, 2018
Chardonnay – Bourgogne, Frankrijk
biologisch, minerale expressie, limoen, groene
appel en iets vanille van 6 maanden rijping in
hout
– fles 57,50
Domaine Ostertag, Les Jardins, 2018
Pinot Blanc/Auxerrois – Elzas, Frankrijk
bio-dynamisch, zacht maar karaktervol met
aroma’s van rijpe peer, perzik, citroen en noten
– fles 40,00
Domaine de Marnes Blanches, En Quatre Vis, 2016
Chardonnay – Jura, Frankrijk
biologisch, frisse stijl met mooi hout, geuren van
vanille, gebrande noten, tropisch fruit en een
goede combinatie met verschillende soorten kaas
– glas 9,00 / fles 45,00
Domaine des Féraud, Blanc de Rolle, 2017
Rolle – Provence, Frankrijk
biologisch, bloemig, groene kruiden en exotisch
fruit
– fles 37,50

Chateau de la Gardine, Chateauneuf-du-Pape
Blanc, 2017
Roussanne/Clairette/Grenache Blanc/
Bouboulenc – Rhône, Frankrijk
biologisch, krachtig met aroma’s van rijp
citrusfruit, venkel, tijm en zoethout
– fles 55,00
Weingut Beurer, 2018
Sauvignon Blanc – Baden, Duitsland
bio-dynamisch en spontaan vergist, grapefruit,
limoen, vuursteen, perzik en groene appel
– fles 50,00
Weingut Wittmann, 2018
Silvaner – Rheinhessen, Duitsland
bio-dynamisch, zeer zuiver en fris, indrukken
van citrus, frisse appel, salie en rozemarijn
– fles 40,00
Weingut Wegeler, Spätlese Trocken, 2010
Riesling – Rheingau, Duitsland
indrukken van tropisch fruit, mineraliteit,
‘goût de petrol’ en een perfecte balans
tussen zoet en zuur
– fles 55,00
Johanneshof Reinisch, 2018
Rotgipfler – Thermenregion, Oostenrijk
biologisch, aroma’s van kruisbes, rode appel
en banaan en een zachte afdronk
– fles 40,00
Bernhard Ott, Der Ott Grüner Veltliner, 2017
Grüner Veltliner – Wagram, Oostenrijk
bio-dynamisch, rijpe gele appel, perzik en
kweepeer, mooie kruidigheid, rokerig, vol en
romig
– fles 52,50

witte wijn vervolg
Georg Frischengruber, Ried Kirnberg Smaragd,
2016
Grüner Veltliner – Wachau, Oostenrijk
rode appel, exotisch fruit, honing, specerijen
en een rijke, lange finale
– fles 45,00

MontRubí, Durona, 2016
Parellada – Penedès, Spanje
biologisch en spontaan vergist in amfora,
indrukken van jasmijn, bloesem, wit fruit en
limoen
– fles 40,00

Tiefenbrunner, Feldmarschall, 2017
Müller Thurgau – Alto Adige, Italië
fris wit fruit als peer en perzik, bergamot, een
vleugje appel en zachte bitters
– fles 55,00

Herèncis Altés, Benufut, 2018
Garnatxa Blanca – Terra Alta, Spanje
biologisch, gemaakt van 100 jaar oude stokken,
indrukken van perzik, tropisch fruit en bloemen,
fijne frisheid
– glas 8,00 / fles 40,00

Vie di Romans, Piere, 2014
Sauvignon Blanc – Friuli, Italië
fris fruit en minerale tonen, citrus, groene appel,
rijpe perzik en vuursteen
– halve fles (375ml) 40,00
Guerrieri Rizzardi, Ferra Soave Classico, 2017
Garganega – Veneto, Italië
aroma’s van rijpe peer, meloen en mango,
mineraliteit en een zachte afdronk,
6 maanden eikenhout
– glas 8,00 / fles 40,00
Cà dei Frati, I Frati, 2018
Turbania – Lombardije, Italië
aromatisch met tonen van honing, abrikoos,
peer en amandel
– fles 37,50
Murua, Blanco Fermentado en Barrica, 2017
Viura/Malvasía/Garnacha Blanca – Rioja, Spanje
krachtige geur van peer, honing, kamille en
vanille, vol en rond karakter, 7 maanden nieuw
Frans eiken
– glas 9,00 / fles 45,00

Terroir Sense Fronteres, 2017
Grenache Blanc/Macabeu – Montsant, Spanje
natuurwijn en met hele trossen vergist, aroma’s
van gekonfijte citroen, gedroogde abrikoos en
kamille
– fles 40,00
Ossian, Quintaluna, 2018
Verdejo – Castilla Y Léon, Spanje
biologisch, van zeer oude wijnstokken
en houtgerijpt, tropisch fruit en een
geconcentreerde, lange afdronk
– fles 40,00
Niepoort & Raúl Pérez, Caderera Blanco, 2015
Godello – Bierzo, Spanje
gerijpt in amfora en onder ‘flor’, indrukken van
citroenschil, bloesem, biscuit en amandel
– glas 12,50 / fles 60,00
Niepoort, Redoma Reserva, 2018
Rabigato/Códega/Viosinho/Arinto – Douro,
Portugal
aroma’s van bloesem, tropisch fruit en toast
van 10 maanden rijping in Frans eikenhout
– fles 60,00

witte wijn vervolg
Vinhos Barbeito, 2017
Verdelho/Sercial – Madeira, Portugal
aroma’s van citroenschil, bloesem en een
verfrissende afdronk
– fles 40,00

Mount Riley, 2019
Sauvignon Blanc – Marlborough, Nieuw-Zeeland
fris en aromatisch met indrukken van kruisbes,
limoen, grapefruit en passievrucht
– fles 37,50

Mullineux, Old Vine White, 2018
Chenin Blanc/Grenache Blanc/Viognier/
Clairette/Semillion Gris – Swartland, Zuid-Afrika
biologisch, breed en krachtig met gedroogd
citrusfruit, hooi, kruiden en specerijen
– fles 45,00

Wijndomijn Aldeneyck, 2017
Pinot Gris – Limburg, België
rijp tropisch fruit met wat peper en rokerigheid
– fles 40,00

Olifantsberg, Lark Chenin Blanc, 2017
Chenin Blanc – Breedekloof, Zuid-Afrika
rijpe appel, sappige peer en een hint van
honing en vanille
– fles 37,50
K Vintners, Art den Hoed, 2016
Viognier – Washington State, Verenigde Staten
fris, perzik, nectarine, ananas en boterbloemen
– fles 62,50
Beringer, Founders Estate 2017
Chardonnay – Californië, Verenigde Staten
krachtig en romig wit met indrukken van
tropisch fruit, toast, vanille en boterbabbelaar
– glas 8,00 / fles 40,00
L.A.S., Wildberry Springs, 2018
Chardonnay – Margaret River, Australië
sappige perzik, rijpe appel, geroosterde
hazelnoot, specerijen en mooie houttonen
– fles 70,00
Pegasus Bay, 2017
Sauvignon Blanc/Semillon – North Canterbury,
Nieuw-Zeeland
passievrucht, gedroogde kruiden, abrikoos en
een hint van boter
– fles 52,50

Domijn Steenberg, Geuldalvallei, 2017
Riesling – Limburg, Nederland
verfijnde droge stijl met indrukken van perzik,
nectarine, limoen en iets ziltig
– fles 42,50

rosé wijn
Costaripa, RosaMara, 2019
Gropello/Marzemino/Sangiovese/Barbera –
Lombardije, Italië
bloemig, framboos en granaatappel, vanille
en kruiden, vol en rond
– fles 40,00

rode wijn
Albert Grivault, Pommard 1e Cru Clos Blanc, 2017
Pinot Noir – Bourgogne, Frankrijk
biologisch, indrukken van rijpe zwarte kers,
framboos en aardbei, zoete specerijen en toast
– fles 75,00

Astrolabe, 2016
Malbec – Sud-Ouest, Frankrijk
complex en stoer rood uit Cahors, zwarte
bessen, drop en vanille, 18 maanden eikenhout
– fles 37,50

Chateau Yvonne, Saumur Champigny La Foelie,
2018
Cabernet Franc – Loire, Frankrijk
biologisch, rijpe zwarte kersen en frambozen,
kruiden, grafiet en rokerig
– fles 45,00

Pio Cesare, Barbaresco, 2014
Nebbiolo – Piemonte, Italië
kruiden, tabak, rozenblaadjes, truffel en rijp rood
fruit, fijne zuren en mooie tannine
– fles 75,00

Chateau Barouillet, 2019
Cabernet Franc/Cabernet Sauvignon/Malbec/
Merlot/Mérille – Bergerac, Frankrijk
natuurwijn, zwart fruit, kruiden en specerijen,
geen hout opvoeding
– fles 37,50
Antoine Sunier, Morgon, 2017
Gamay – Beaujolais, Frankrijk
biologisch en spontaan vergist, indrukken van
rijpe rode kers, viooltjes, paddestoelen en
specerijen
– fles 50,00
Chateau de la Gardine, Côtes du Rhône, 2018
Grenache/Syrah/Mourvèdre – Rhône, Frankrijk
biologische, indrukken van rijp rood en zwart
fruit, kruiden en specerijen
– fles 37,50
Chateau Simian, Chateauneuf-du-Pape, 2016
Grenache Noir/Mourvèdre/Syrah/Cinsault –
Rhône, Frankrijk
bio-dynamisch, aroma’s van rijpe pruimen,
groene kruiden, peper en viooltjes
– fles 55,00

Cantina Andrian, Tor di Lupo Riserva, 2016
Lagrein – Alto Adige, Italië
indrukken van pruimen, zwarte kersen, bittere
chocolade, koffie en confiture
– fles 55,00
Guerrieri Rizzardi, Clos Roareti, 2017
Merlot – Valpolicella, Italië
rijp rood en zwart fruit, tabak, chocolade en
cederhout
– glas 9,00 / fles 45,00
Poggiotondo, Organic Chianti, 2017
Sangiovese/Canaiolo/Colorino – Toscane, Italië
biologisch, zacht rood fruit als kers en framboos,
rijpe bramen en specerijen
– halve fles (375ml) 37,50
Jean Stodden, JS, 2017
Spätburgunder – Ahr, Duitsland
geroosterde noten, rijpe framboos en aardbei,
mineraal en fijne tannine
– fles 57,50
Weingut Zähringer, You’ll never walk alone, 2016
Regent/Pinot Noir/Cabernet Cortis – Baden,
Duitsland
biologisch, fris rood fruit als aardbei, framboos
en zoete kers
– fles 37,50

rode wijn vervolg
Ernst Triebaumer, Rusterberg, 2016
Blaufränkisch – Burgenland, Oostenrijk
biologisch, sappig met zwarte en blauwe
bessen en een vleugje kruidigheid
– fles 37,50

Raats, Dolomite, 2017
Cabernet Franc – Stellenbosch, Zuid-Afrika
krachtige indrukken van zoete pruimen,
bosbessen, vanille, kaneel en munt
– fles 37,50

Weninger, Gneise es Csillam, 2016
Syrah/Zweigelt/Kekfrankos/Merlot – Sopron,
Hongarije
bio-dynamisch, kersen en pruimen, witte peper
en zachte tannine
– fles 37,50

Olifantsberg, 2017
Pinotage – Breedekloof, Zuid-Afrika
moderne Pinotage met kersen en frambozen,
pruim en kruidigheid
– fles 37,50

Quinta de Baixo, Lagar de Baixo, 2017
Baga – Bairrada, Portugal
bio-dynamisch, fris en licht rood fruit, elegante
tannine en iets een aardse toets
– fles 40,00
Herèncis Altés, La Pilosa, 2017
Garnatxa Peluda – Terra Alta, Spanje
biologisch, aroma’s van licht rood fruit, zachte
zuren en zoete specerijen van het hout
– glas 8,00 / fles 40,00
Valserrano, Reserva, 2015
Tempranillo/Graciano – Rioja, Spanje
krachtig, donker rijp fruit, ceder en kruidnagel,
24 maanden Frans en Amerikaans eikenhout
– glas 8,00 / fles 40,00

Hannes Storm, Ridge, 2016
Pinot Noir – Hemel en Aarde, Zuid-Afrika
rijpe zwarte kers, framboos en aardbei, een
kruidige en verfrissende afdronk
– fles 62,50
Ata Rangi, Crimson, 2016
Pinot Noir – Martinborough, Nieuw-Zeeland
geparfumeerd, met geuren van rozenblaadjes,
kers, braam en pruim
– halve fles (375ml) 37,50
Rolf Binder, Riedl Vines, 2015
Shiraz – Barossa Valley, Australië
intens doch elegant, aroma’s van donker fruit,
specerijen, cacao en truffel
– fles 45,00

Dominio de Pingus, Psi, 2016
Tinto Fino/Garnacha – Ribera del Duero, Spanje
biologisch, sappig en barstens vol rijp rood fruit,
lichte indrukken van vanille, ceder en toast
– fles 55,00

Folie à Deux, Alexander Valley, 2014
Cabernet Sauvignon – Californië, Verenigde
Staten
blauwe bes en zwarte kers, hinten van olijf,
zwarte thee en mooi houtgebruik
– fles 50,00

Mullineux, 2017
Syrah – Swartland, Zuid-Afrika
biologisch, rijp zwart fruit, viooltjes, specerijen
en een frisse afdronk met een toets van munt
– fles 45,00

Beringer, Founders Estate, 2018
Zinfandel – Californië, Verenigde Staten
rijp rood en zwart fruit, aroma’s van mokka,
vanille, kaneel en kruidnagel
– glas 8,00 / fles 40,00

rode wijn vervolg
Viñedos de Alcohuaz, Rhu, 2013
Syrah/Grenache/Petit Sirah – Elqui Valley, Chili
van wijngaarden tot 2.200 meter hoogte,
aroma’s van rijpe kers, licht rokerig, zwarte olijf,
peper en een frisse afdronk met zachte tannine
– fles 67,50
Bodegas Colomé, Autentico, 2017
Malbec – Calchaquí, Argentinië
bio-dynamisch en van zeer hoog gelegen
wijngaarden, rijpe zwarte kersen, blauwe
bessen, zoethout en een fris, bloemig karakter
– fles 47,50
Tomero, Reserva, 2015
Petit Verdot – Mendoza, Argentinië
donker fruit, kruiden, tabak en cacao, 14
maanden eikenhout zorgt voor fijne tannine
– fles 50,00
Chateau Musar, 2002
Cabernet Sauvignon/Carignan/Cinsault –
Bekaa, Libanon
aroma’s van toast, tabak, zwarte thee,
specerijen en zeer rijp donker fruit
– fles 55,00
Wijngoed Thorn, 777 Barrique, 2016
Pinot Noir – Maasvallei, Nederland
indrukken van rijpe rode kers, framboos en
specerijen en toast van 18 maanden houtrijping
– fles 45,00

bier van de tap
De Leckere Pilsner
karakteristiek volmout

water
2,95

Bru mineraalwater, 750ml
Spa rood

bier van de fles

fris en sap

De Leckere Gulden Craen
4,25
blond, indrukken van vers brood, hop en citrus
De Leckere Razende Swaen
4,25
vol donkerblond met een krachtige moutsmaak
Lefebvre Hopus
4,75
zwaar, fusie tussen ‘hop en werk’
Lefebvre Barbar
4,75
blond van hoge gisting met honing

Coca Cola
Coca Cola Zero
Tonic
Orangina
Ice Tea Green
Schulp appelsap
Schulp perensap
Schulp appelvlierbessap
Van Nahmen Frucht Secco
Van Nahmen Riesling Traubensaft
Van Nahmen Dornfelder Traubensaft

alcoholarm
Jever Fun
Duitsland
bier, echte dorstlesser, fris en kruidig
– flesje 3,50
De Leckere IPA 0,5%
geuren van tropisch fruit, fijn bittertje
– fles 4,75

4,50
3,00

3,00
3,00
3,50
3,25
3,00
3,50
3,50
3,50
6,50
6,50
6,50

koffie en thee
onze koffie is fair trade en biologisch
koffie
cappuccino
espresso
koffie verkeerd
thee
verse gemberthee

2,60
2,90
2,60
2,60
2,60
3,20

