Wijnkaart Brasserie Nieuwe Meer
Huiswijnen

Per glas

Per fles

Selva Volpina, Italië
Pinot Grigio
Een frisse wijn met een hoge
aaibaarheidsfactor

€4,25

€21,50

Pinède, Frankrijk
Chardonnay
Vol, rond en licht
Chardonnay

€4,75

€23,50

Pinède, Frankrijk
Sauvignon Blanc
Fris, fruitig met een prettig zuurtje

€4,75

€23,50

Connoisseur, Frankrijk
Colombard, Ugni Blanc
Aromatische neus met tonen van
grapefruit, perzik, peer en witte
bloesem. In de mond zacht en rond
met een fijne frisse afdronk

€4,75

€23,50

€4,75

€23,50

€4,25

€21,50

Wit

getoaste

Rosé
Pinède, Frankrijk
Cinsault, Grenache
Fruitige snoepjes maar zeker niet
zoet

Rood
Selva Volpina, Italië
Sangiovese
Heldere robijnrode kleur.
Aangename, elegante en fruitige
neus. Soepel en harmonieus met
mooi rijp fruit en zachte tannines

Kaartwijnen

Per fles

Wit
Ardèche, Frankrijk
Chardonnay

€27,50

Klassieke chardonnay, genuanceerd en elegant,
bloemige geur
Quincy, Domaine des Ballandors, Loire-Frankrijk
Sauvignon Blanc

€31,50

Een wat weelderige, bloemige stijl met een volle, ronde
geur gecombineerd met frisse zuren die de wijn soepel
en zeer toegankelijk maakt
De Grendel, Zuid Afrika
Chardonnay

€31,50

Aromatisch met tonen van Butterscotch, kokos, vanille
en geel fruit. De smaak heeft in het begin fijne tonen
van rijp geel fruit, waarna deze ontpoppen tot een
heerlijke sensatie van perzik, abrikoos, vanille, een
lichte hint van kokos en een minerale maar toch romige
finish
Chablis, Denis Race, Frankrijk
Chardonnay

€32,50

Echte Chablis: mineraal, fruitig, strak
Petit Chablis, Domaine Lavantureux, Frankrijk
Chardonnay
Frisse, mineralige Chablis. Iets voller dan de Chablis van
Race

€33,50

Rosé
Domaine St. Mitre Papillon, Frankrijk
Grenache, Syrah, Merlot

€27,50

Mineralige rosé met wat frambozenfruit
Domaine St. Mitre Cuvée M, Frankrijk
Grenache, Syrah, Cinsault, Rolle

€29,95

Een echte Provence rosé, droog, tikje framboos en licht
gekruid

Rood
Camille Cayran, Le Chêne Noir, Côtes du Rhône
Grenache noir, Carignan, Syrah

€26,50

Sappige, fruitige wijn. Neus van kleine rode vruchtjes,
viooltjes, fris, jeugdig en vrolijk. In de nasmaak wat
mint en specerijen
Lapierre, Morgon, Frankrijk
Gamay

€37,50

Marcel Lapierre begon als eerste in 1985 met het
maken van vin nature. Hij had al snel navolging van vier
andere wijnboeren uit de omgeving, men noemden ze
toen de vijf gekken. Naar onze opinie is de vin nature
tegenwoordig helemaal doorgeschoten, maar dit is nog
een van de weinige wijnen die smaakt en ruikt zoals het
bedoeld is.
Een elegante rode wijn, rijpe rode fruittonen, lichte
tannine, aangenaam zuurtje en een hoop lengte in de
afdronk
Montpeyroux, Frankrijk
Mourvèdre, Syrah, Grenache, Carignan
Subtiele en geraffineerde cuvée. Aroma’s van kersen,
frambozen en pruimen

€28,50

